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”En hållbar utveckling är en utveckling 

som tillfredställer dagens behov utan  

att äventyra kommande generationers  

möjligheter att tillfredsställa sina behov.”
Brundtlandkommissionens ursprungliga definition av begreppet Hållbar utveckling 1987.

Holmens verksamhet ut- 

går från de naturliga och  

förnybara råvaror som  

skogen ger. Holmens  

affärsidé är att förädla  

dessa råvaror till produkter  

och energi som fyller viktiga  

funktioner i samhället och genererar  

mervärden för kunder, aktieägare  

och andra intressenter.

                                Holmen ser hållbar  

                                  utveckling som  

                                   ett fundament för  

                                   verksamheten.  

                               Ekonomisk utveckling, 

               miljöansvar och socialt  

                    ansvar bildar en treenighet  

          där varje del är lika viktig för  

          koncernens framtida förmåga  

          att fortleva och utvecklas.   
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Adresser

Holmen AB  
Huvudkontor 
Box 5407 
114 84 Stockholm 
tel 08-666 21 00 
info@holmen.com 
www.holmen.com

Holmen Paper AB 
601 88 NorrköpiNg  
tel 011-23 50 00
info@holmenpaper.com 
www.holmenpaper.com

Holmen Skog AB  
891 80 örNSköldSvik 
tel 0660-754 00
info@holmenskog.com 
www.holmenskog.com

Iggesund Paperboard AB
825 80 iggeSuNd  
tel 0650-280 00
info@iggesund.com 
www.iggesund.com

Holmen Energi AB  
891 80 örNSköldSvik 
tel 0660-754 00
info@holmenenergi.com 
www.holmenenergi.com

Fullständig adressförteckning 
finns på holmens hemsida 
www.holmen.com

Miljöansvar 
lars Strömberg, chef miljö- och hållbarhetsfrågor  
08-666 21 54 · lars.stromberg@holmen.com

Socialt ansvar 
thommy haglund, chef koncernstab personal
08-666 21 38 · thommy.haglund@holmen.com

Ekonomisk utveckling
Anders Almgren, chef koncernstab ekonomi och Finans
08-666 2116 · anders.almgren@holmen.com

Välkommen med frågor och synpunkter
Holmen och omvärlden ger svar på många frågor 
som har med holmens hållbarhetsarbete att göra  
– men ämnet är stort och det finns säkert fler.  
därför välkomnar vi ytterligare frågor och syn- 
punkter inom de ämnesområden som behandlas  
i denna redovisning. 

Holmen och omvärlden 2008
HållbarHetsredovisning. holmen och  
omvärlden beskriver koncernen ur de tre  
perspektiven ekonomisk utveckling, miljöansvar 
och socialt ansvar. 

Finns På tre sPråk. holmen och omvärlden  
finns också på engelska och spanska. 

Ytterligare exemPlar kan beställas  
på holmens hemsida och från:
Holmen 
Koncernstab Information
Box 5407 
114 84 Stockholm
Tel 08-666 21 00
info@holmen.com 
www.holmen.com

Omslaget är tryckt på iggesund paperboards solidkartong 
invercote® creato matt 280 g/m2. det är präglat samt matt-  
och uv-lackerat
Produktion: holmen, gruppen för hållbarhetsfrågor
Redaktör: lars klingström

mer inFo På nätet. på holmens hemsida 
finns mer information om miljöarbetet vid de  
olika enheterna under 2008. där finns också  
ett gri-register.

www.holmen.com 

Layout, grafisk produktion: energi reklambyrå, linköping 
Foto: rolf Andersson, Bildbolaget, västervik med flera
Grafiska illustrationer: Bo persson, designmakarna, Stockholm
Tryck: trosa tryckeri

Holmen Timber AB
Box 45 
825 21 iggeSuNd
tel 0650-280 00
info@holmentimber.com 
www.holmentimber.com
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Holmen Årsredovisning 2008 ger en  
fyllig bild av koncernens ekonomiska  
utveckling och de förhållanden som  
präglade marknaderna under året. 

Riktlinjer för uthålligt skogsbruk innehåller  
detaljerade anvisningar för skötseln av  
holmens skogar. kraven i certifieringarna  
enligt peFc och FSc är inbyggda.

Holmen – en resa i fyra sekel. en rapsodisk  
beskrivning av holmens historia.

Beställ från holmens hemsida. 
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Holmen på 90 sekunder

Verksamhet

Holmens affärsverksamhet utgörs av tre produktinriktade och två 

rå varuinriktade affärsområden. Dessa ska utvecklas genom organisk 

tillväxt och selektiva förvärv och Europa är den klart dominerande 

marknaden med cirka 90 procent av omsättningen.

 Affärsområdet Holmen Paper tillverkar tryckpapper för dagstidning-

ar, tidskrifter, kataloger, reklam och böcker vid två svenska och ett 

spanskt bruk. Iggesund Paperboard producerar vid ett svenskt och ett 

engelskt bruk kartong för förpackningar och grafiska ändamål. Holmen 

Timber tillverkar trävaror vid ett svenskt sågverk. Årlig produktionskapa-

citet är 1 905 000 ton tryckpapper, 590 000 ton kartong och 340 000 

kubikmeter trävaror. Holmen Skog förvaltar koncernens skogar på en 

miljon hektar och den årliga avverkningen i egen skog är cirka 2,5 miljo-

ner kubikmeter virke. Holmen förbrukar årligen cirka 5 miljoner kubikme-

ter. Holmen Energi producerar ett normalår cirka 1 100 GWh el vid hel- 

och delägda vattenkraftverk i Sverige. Därutöver produceras cirka 500 

GWh kraft vid bruken. Holmen  förbrukar totalt cirka 5 100 GWh el per år.

Finansiella mål 

Holmens lönsamhet ska uthålligt överstiga marknadsmässig kapital-

kostnad. Den finansiella ställningen ska vara stark med en skuldsätt-

ningsgrad om 0,3–0,8. Den ordinarie utdelningen ska årligen uppgå till 

5–7 procent av eget kapital.

Mkr 
2008 2007 2006 2005 2004

Resultaträkning

Nettoomsättning 
19 334 19 159 18 592 16 319 15 653

Rörelsens kostnader 
-16 630 -15 548 -14 954 -13 205 -12 570

Avskrivningar 
-1 343 -1 337 -1 346 -1 167 -1 156

Andel i intresseföretag 
50 12 11 20 25

Jämförelsestörande poster 
-361 557 - - -

Rörelseresultat 
1 051 2 843 2 303 1 967 1 952

Finansnetto 
-311 -261 -247 -233 -206

Resultat före skatt 
740 2 582 2 056 1 734 1 746

Skatt 
-98 -1 077 -597 -478 -471

Årets resultat 
642 1 505 1 459 1 256 1 275

Rörelseresultat per affärsområde

Holmen Paper 
280 623 754 631 487

Iggesund Paperboard 
320 599 752 626 809

Holmen Timber 
13 146 80 13 5

Holmen Skog 
632 702 643 537 586

Holmen Energi 
327 272 197 301 178

Koncerncentralt 
-159 -56 -123 -141 -113

Jämförelsestörande poster 
-361 557 - - -

Koncernen 
1 051 2 843 2 303 1 967 1 952

Balansräkning

Anläggningstillgångar 
26 506 26 153 25 334 25 793 23 381

Omsättningstillgångar 
7 268 6 549 6 138 5 709 5 149

Finansiella fordringar 
828 541 669 712 459

Summa tillgångar 
34 602 33 243 32 141 32 214 28 989

Eget kapital 
15 641 16 932 16 636 16 007 15 635

Uppskjuten skatteskuld 
4 819 5 482 5 030 5 143 5 177

Finansiella skulder 
8 332 6 518 6 634 7 351 5 335

Rörelseskulder 
5 809 4 310 3 841 3 713 2 842

Summa eget kapital och skulder 34 602 33 243 32 141 32 214 28 989

Kassaflöde

Löpande verksamheten 
1 660 2 476 2 358 2 471 2 331

Investeringsverksamheten -1 124 -1 315 -947 -3 029 -1 195

Kassaflöde efter investeringar 536 1 161 1 411 -558 1 136

Nyckeltal

Avkastning, % 
   

    sysselsatt kapital* 
6,1 10,0 10,0 9,0 9,5

    eget kapital 
3,9 9,2 9,0 8,0 7,9

Skuldsättningsgrad, ggr 
0,48 0,35 0,36 0,41 0,31

Aktien
Resultat per aktie, kr 

7,6 17,8 17,2 14,8 15,1

Ordinarie utdelning, kr  
0 ** 12 12 11 10

Börskurs, B, årets slut, kr 
193,5 240 298 262,5 230

P/E-tal 
25 13 17 18 15

EV/EBIT* 
17 12 14 15 12

 * Exkl. jämförelsestörande poster

 ** Styrelsens förslag

Största aktieägare 
procent av kapital procent av röster

L E Lundbergföretagen 
27,9 

52,0

Kempestiftelserna 
7,0 

16,9

Handelsbanken med pensionsstiftelse 3,1 
9,1

Silchester International Investors 
10,5 

3,1

Andra AP-fonden 
3,2 

0,9

Swedbank Robur fonder 
2,3 

0,7

Fjärde AP-fonden 
1,6 

0,5

Alecta 

1,4 
0,4

SEB fonder 

1,3 
0,4

SHB/SPP fonder 
1,3 

0,4

Övriga* 

40,4 
15,6

Summa 

100,0 
100,0

* varav utländskt ägande 
22,0 

7,2
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Aktiekurs och totalavkastning, Holmen B

Extra utdelning 30 kronor

Holmen ABs årsstämma 2009 hålls tisdagen 

den 24 mars kl. 16.00 i Vinterträdgården, 

Grand Hôtel (ingång Royal), Stockholm.

Deltagande i stämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska 

dels vara införd i den av VPC AB förda aktiebo-

ken senast onsdagen den 18 mars 2009, dels 

anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 18 

mars 2009 kl. 17.00 under adress:

Holmen AB

Koncernstab Juridik

Box 5407

114 84 Stockholm

Anmälan kan också göras per telefon 08-666 

21 11, telefax 0660-759 78 eller via bolagets 

hemsida www.holmen.com

För att få delta i stämman måste aktieägare 

som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfäl-

ligt inregistrera dessa i eget namn hos VPC. 

Sådan omregistrering måste vara verkställd 

senast onsdagen den 18 mars 2009.

Utdelning

Styrelsen har föreslagit att till aktieägarna ska 

utdelas xx (12) kronor per aktie. Som avstäm-

ningsdag för erhållande av utdelning har styrel-

sen föreslagit fredagen den 27 mars 2009. Om 

årsstämman beslutar enligt förslaget beräknas 

utdelningen komma att utsändas av VPC ons-

dagen den 1 april 2009. Aktieägare ombeds 

underrätta sitt kontoförande institut om änd-

ringar av namn och adress.

Årsredovisning

Årsredovisning för 2008 sänds per post i vecka 

10 2009 till aktieägare som inte avsagt sig 

redovisningen. Nya aktieägare får i samband 

med utskick av aktieägartidningen Holmen 

Business Report information om hur de kan 

beställa och avbeställa tryckt och elektroniskt 

överförd ekonomisk information på hemsidan 

under Aktieägarservice.

Hållbarhetsredovisning

”Holmen och omvärlden 2008” publiceras 

parallellt med årsredovisningen och redogör 

för hur Holmen utifrån en helhetssyn arbetar 

med miljö, socialt ansvar samt ekonomi. Full-

ständig hållbarhetsredovisning för 2008 finns 

på hemsidan. Den ekonomiska informationen 

samt Holmen och omvärlden 2008 återges på 

svenska och engelska på hemsidan. Holmen 

och omvärlden finns även på spanska.

Beställning och prenumeration kan göras på 

hemsidan under Aktieägarservice eller hos

Holmen AB

Koncernstab Information

Box 5407

114 84 Stockholm

Tel 08-666 21 00

Fax 08-666 21 30

E-post: info@holmen.com

www.holmen.com 

Holmen firar 400-årsjubileum år 2009. På omslaget syns det  dokument, undertecknat av Sveriges 

 konung Karl IX, som  stadfäste Hertig Johan av Östergötlands privilegium att anlägga ett vapenfaktori  

på Kvarnholmen i Norrköping 1609.

Holmen – en resa i fyra sekel
När gustav vasas sonson, hertig Johan av östergötland,  
år 1609 lät anlägga ett vapenfaktori i Norrköping anade han  
knappast att det var början på en hittills fyra sekel lång epok.

Holmen Har sedan dess förändrats 
många gånger. Under det krigiska 
1600-talet var musköter, pistoler, 
harnesk och mässing de huvudsak-
liga produkterna. Papper började 
tillverkas 1633 men det blev en kort 
epok – bruket brann efter bara tio år. 
Så småningom blev mässing huvud-
produkten tillsammans med det väl-
kända yllet som värmde både landets 
allmoge och dess soldater. 

goda tider Har växlat med dåliga. 
Efter ryssarnas härjningar 1719 låg 
bruket i aska. Men Holmen har alltid 
kommit igen, i ny skepnad, med ny 
tillverkning bättre anpassad till tidens 

krav. År 1837 startades en av  
landets första pappersmaskiner av 
Holmen. Sedan dess har Holmen 
utvecklats till en internationell kon-
cern inriktad på papper, kartong och 
trävaror. Idag har också skogsbruk 
och energi blivit allt viktigare verk-
samheter.  

strukturen i dagens Holmen är 
resultatet av de ägarförändringar 
som skedde under åren 1988–1992 
då Holmen, MoDo och Iggesund 
förenades. De senare har också gamla 
anor. Järnbruket i Iggesund startade 
1685. MoDo räknar sitt ursprung till 
sågen i Mo 1759. 

Det pampiga porttornet till bruket uppfördes 
1750. I stiliserad form ingick det i affärsområ-
det Holmen Papers logotyp fram till för bara 
några år sedan. 

Ända sedan mitten av 1800-talet har tidnings-
papper varit en av Holmens huvudprodukter. 

I dagens Holmen har trävaror stigit fram  
som en allt viktigare produkt.

Den förnybara råvaran från skogen och den 
höga andelen egen energi är styrkefaktorer 
när Holmen nu går in i sitt femte sekel.

En av Sveriges första pappersmaskiner installerades av Holmen 1837. 
Det var en sensation att papper kunde ”tillverkas utan avbrott  
i långa banor”.

På Kvarnholmen mitt i den brusande Strömmen i 
centrala Norrköping hade Holmen sin huvudsakliga 
verksamhet i 377 år. Den sista pappersmaskinen  
var igång ända till mars 1986. 

Louis De Geer – den 
svenska industrins 
fader – drev Holmen 
från 1627 till sin död 
1652. Men belgaren 
Wellam De Besche 
som var med från 
starten var den som 
satte De Geer på 
spåret.  

Hertig Johan som grundade vapenfaktoriet 
var landets egentlige tronarvinge, men hans 
farbror, Karl IX, utmanövrerade honom till 
förmån för sin egen son Gustav Adolf. 

Brevet är undertecknat av  
Karl IX 1610 och bekräftar att  
vapenfaktoriet i Norrköping fick 
sina privilegier året innan.

Rullarna med mässingstråd  
låg på Kattegatts botten i mer 
än 300 år innan det förlista 
skeppet hittades på 1950-talet  
och lasten kunde bärgas.

Förpackningar av  
kartong är lätta  
och resurssnåla –  
helt i linje med  
samhällets ökade 
krav på hållbarhet. 
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1633. Holmen börjar 
tillverka papper. Dock 
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ned till grunden efter 
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Adresser

Holmen AB  
Huvudkontor 
Box 5407 
114 84 Stockholm 
tel 08-666 21 00 
info@holmen.com 
www.holmen.com

Holmen Paper AB 
601 88 NorrköpiNg  
tel 011-23 50 00
info@holmenpaper.com 
www.holmenpaper.com

Holmen Skog AB  
891 80 örNSköldSvik 
tel 0660-754 00
info@holmenskog.com 
www.holmenskog.com

Iggesund Paperboard AB
825 80 iggeSuNd  
tel 0650-280 00
info@iggesund.com 
www.iggesund.com

Holmen Energi AB  
891 80 örNSköldSvik 
tel 0660-754 00
info@holmenenergi.com 
www.holmenenergi.com

Fullständig adressförteckning 
finns på holmens hemsida 
www.holmen.com

Miljöansvar 
lars Strömberg, chef miljö- och hållbarhetsfrågor  
08-666 21 54 · lars.stromberg@holmen.com

Socialt ansvar 
thommy haglund, chef koncernstab personal
08-666 21 38 · thommy.haglund@holmen.com

Ekonomisk utveckling
Anders Almgren, chef koncernstab ekonomi och Finans
08-666 2116 · anders.almgren@holmen.com

Välkommen med frågor och synpunkter
Holmen och omvärlden ger svar på många frågor 
som har med holmens hållbarhetsarbete att göra  
– men ämnet är stort och det finns säkert fler.  
därför välkomnar vi ytterligare frågor och syn- 
punkter inom de ämnesområden som behandlas  
i denna redovisning. 

Holmen och omvärlden 2008
HållbarHetsredovisning. holmen och  
omvärlden beskriver koncernen ur de tre  
perspektiven ekonomisk utveckling, miljöansvar 
och socialt ansvar. 

Finns På tre sPråk. holmen och omvärlden  
finns också på engelska och spanska. 

Ytterligare exemPlar kan beställas  
på holmens hemsida och från:
Holmen 
Koncernstab Information
Box 5407 
114 84 Stockholm
Tel 08-666 21 00
info@holmen.com 
www.holmen.com

Omslaget är tryckt på iggesund paperboards solidkartong 
invercote® creato matt 280 g/m2. det är präglat samt matt-  
och uv-lackerat
Produktion: holmen, gruppen för hållbarhetsfrågor
Redaktör: lars klingström

mer inFo På nätet. på holmens hemsida 
finns mer information om miljöarbetet vid de  
olika enheterna under 2008. där finns också  
ett gri-register.

www.holmen.com 

Layout, grafisk produktion: energi reklambyrå, linköping 
Foto: rolf Andersson, Bildbolaget, västervik med flera
Grafiska illustrationer: Bo persson, designmakarna, Stockholm
Tryck: trosa tryckeri

Holmen Timber AB
Box 45 
825 21 iggeSuNd
tel 0650-280 00
info@holmentimber.com 
www.holmentimber.com
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Holmen Årsredovisning 2008 ger en  
fyllig bild av koncernens ekonomiska  
utveckling och de förhållanden som  
präglade marknaderna under året. 

Riktlinjer för uthålligt skogsbruk innehåller  
detaljerade anvisningar för skötseln av  
holmens skogar. kraven i certifieringarna  
enligt peFc och FSc är inbyggda.

Holmen – en resa i fyra sekel. en rapsodisk  
beskrivning av holmens historia.

Beställ från holmens hemsida. 
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Årsstämman 

Holmen på 90 sekunder

Verksamhet

Holmens affärsverksamhet utgörs av tre produktinriktade och två 

rå varuinriktade affärsområden. Dessa ska utvecklas genom organisk 

tillväxt och selektiva förvärv och Europa är den klart dominerande 

marknaden med cirka 90 procent av omsättningen.

 Affärsområdet Holmen Paper tillverkar tryckpapper för dagstidning-

ar, tidskrifter, kataloger, reklam och böcker vid två svenska och ett 

spanskt bruk. Iggesund Paperboard producerar vid ett svenskt och ett 

engelskt bruk kartong för förpackningar och grafiska ändamål. Holmen 

Timber tillverkar trävaror vid ett svenskt sågverk. Årlig produktionskapa-

citet är 1 905 000 ton tryckpapper, 590 000 ton kartong och 340 000 

kubikmeter trävaror. Holmen Skog förvaltar koncernens skogar på en 

miljon hektar och den årliga avverkningen i egen skog är cirka 2,5 miljo-

ner kubikmeter virke. Holmen förbrukar årligen cirka 5 miljoner kubikme-

ter. Holmen Energi producerar ett normalår cirka 1 100 GWh el vid hel- 

och delägda vattenkraftverk i Sverige. Därutöver produceras cirka 500 

GWh kraft vid bruken. Holmen  förbrukar totalt cirka 5 100 GWh el per år.

Finansiella mål 

Holmens lönsamhet ska uthålligt överstiga marknadsmässig kapital-

kostnad. Den finansiella ställningen ska vara stark med en skuldsätt-

ningsgrad om 0,3–0,8. Den ordinarie utdelningen ska årligen uppgå till 

5–7 procent av eget kapital.

Mkr 
2008 2007 2006 2005 2004

Resultaträkning

Nettoomsättning 
19 334 19 159 18 592 16 319 15 653

Rörelsens kostnader 
-16 630 -15 548 -14 954 -13 205 -12 570

Avskrivningar 
-1 343 -1 337 -1 346 -1 167 -1 156

Andel i intresseföretag 
50 12 11 20 25

Jämförelsestörande poster 
-361 557 - - -

Rörelseresultat 
1 051 2 843 2 303 1 967 1 952

Finansnetto 
-311 -261 -247 -233 -206

Resultat före skatt 
740 2 582 2 056 1 734 1 746

Skatt 
-98 -1 077 -597 -478 -471

Årets resultat 
642 1 505 1 459 1 256 1 275

Rörelseresultat per affärsområde

Holmen Paper 
280 623 754 631 487

Iggesund Paperboard 
320 599 752 626 809

Holmen Timber 
13 146 80 13 5

Holmen Skog 
632 702 643 537 586

Holmen Energi 
327 272 197 301 178

Koncerncentralt 
-159 -56 -123 -141 -113

Jämförelsestörande poster 
-361 557 - - -

Koncernen 
1 051 2 843 2 303 1 967 1 952

Balansräkning

Anläggningstillgångar 
26 506 26 153 25 334 25 793 23 381

Omsättningstillgångar 
7 268 6 549 6 138 5 709 5 149

Finansiella fordringar 
828 541 669 712 459

Summa tillgångar 
34 602 33 243 32 141 32 214 28 989

Eget kapital 
15 641 16 932 16 636 16 007 15 635

Uppskjuten skatteskuld 
4 819 5 482 5 030 5 143 5 177

Finansiella skulder 
8 332 6 518 6 634 7 351 5 335

Rörelseskulder 
5 809 4 310 3 841 3 713 2 842

Summa eget kapital och skulder 34 602 33 243 32 141 32 214 28 989

Kassaflöde

Löpande verksamheten 
1 660 2 476 2 358 2 471 2 331

Investeringsverksamheten -1 124 -1 315 -947 -3 029 -1 195

Kassaflöde efter investeringar 536 1 161 1 411 -558 1 136

Nyckeltal

Avkastning, % 
   

    sysselsatt kapital* 
6,1 10,0 10,0 9,0 9,5

    eget kapital 
3,9 9,2 9,0 8,0 7,9

Skuldsättningsgrad, ggr 
0,48 0,35 0,36 0,41 0,31

Aktien
Resultat per aktie, kr 

7,6 17,8 17,2 14,8 15,1

Ordinarie utdelning, kr  
0 ** 12 12 11 10

Börskurs, B, årets slut, kr 
193,5 240 298 262,5 230

P/E-tal 
25 13 17 18 15

EV/EBIT* 
17 12 14 15 12

 * Exkl. jämförelsestörande poster

 ** Styrelsens förslag

Största aktieägare 
procent av kapital procent av röster

L E Lundbergföretagen 
27,9 

52,0

Kempestiftelserna 
7,0 

16,9

Handelsbanken med pensionsstiftelse 3,1 
9,1

Silchester International Investors 
10,5 

3,1

Andra AP-fonden 
3,2 

0,9

Swedbank Robur fonder 
2,3 

0,7

Fjärde AP-fonden 
1,6 

0,5

Alecta 

1,4 
0,4

SEB fonder 

1,3 
0,4

SHB/SPP fonder 
1,3 

0,4

Övriga* 

40,4 
15,6

Summa 

100,0 
100,0

* varav utländskt ägande 
22,0 

7,2

Holmen på 90 sekunder  
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Aktiekurs och totalavkastning, Holmen B

Extra utdelning 30 kronor

Holmen ABs årsstämma 2009 hålls tisdagen 

den 24 mars kl. 16.00 i Vinterträdgården, 

Grand Hôtel (ingång Royal), Stockholm.

Deltagande i stämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska 

dels vara införd i den av VPC AB förda aktiebo-

ken senast onsdagen den 18 mars 2009, dels 

anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 18 

mars 2009 kl. 17.00 under adress:

Holmen AB

Koncernstab Juridik

Box 5407

114 84 Stockholm

Anmälan kan också göras per telefon 08-666 

21 11, telefax 0660-759 78 eller via bolagets 

hemsida www.holmen.com

För att få delta i stämman måste aktieägare 

som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfäl-

ligt inregistrera dessa i eget namn hos VPC. 

Sådan omregistrering måste vara verkställd 

senast onsdagen den 18 mars 2009.

Utdelning

Styrelsen har föreslagit att till aktieägarna ska 

utdelas xx (12) kronor per aktie. Som avstäm-

ningsdag för erhållande av utdelning har styrel-

sen föreslagit fredagen den 27 mars 2009. Om 

årsstämman beslutar enligt förslaget beräknas 

utdelningen komma att utsändas av VPC ons-

dagen den 1 april 2009. Aktieägare ombeds 

underrätta sitt kontoförande institut om änd-

ringar av namn och adress.

Årsredovisning

Årsredovisning för 2008 sänds per post i vecka 

10 2009 till aktieägare som inte avsagt sig 

redovisningen. Nya aktieägare får i samband 

med utskick av aktieägartidningen Holmen 

Business Report information om hur de kan 

beställa och avbeställa tryckt och elektroniskt 

överförd ekonomisk information på hemsidan 

under Aktieägarservice.

Hållbarhetsredovisning

”Holmen och omvärlden 2008” publiceras 

parallellt med årsredovisningen och redogör 

för hur Holmen utifrån en helhetssyn arbetar 

med miljö, socialt ansvar samt ekonomi. Full-

ständig hållbarhetsredovisning för 2008 finns 

på hemsidan. Den ekonomiska informationen 

samt Holmen och omvärlden 2008 återges på 

svenska och engelska på hemsidan. Holmen 

och omvärlden finns även på spanska.

Beställning och prenumeration kan göras på 

hemsidan under Aktieägarservice eller hos

Holmen AB

Koncernstab Information

Box 5407

114 84 Stockholm

Tel 08-666 21 00

Fax 08-666 21 30

E-post: info@holmen.com

www.holmen.com 

Holmen firar 400-årsjubileum år 2009. På omslaget syns det  dokument, undertecknat av Sveriges 

 konung Karl IX, som  stadfäste Hertig Johan av Östergötlands privilegium att anlägga ett vapenfaktori  

på Kvarnholmen i Norrköping 1609.

Holmen – en resa i fyra sekel
När gustav vasas sonson, hertig Johan av östergötland,  
år 1609 lät anlägga ett vapenfaktori i Norrköping anade han  
knappast att det var början på en hittills fyra sekel lång epok.

Holmen Har sedan dess förändrats 
många gånger. Under det krigiska 
1600-talet var musköter, pistoler, 
harnesk och mässing de huvudsak-
liga produkterna. Papper började 
tillverkas 1633 men det blev en kort 
epok – bruket brann efter bara tio år. 
Så småningom blev mässing huvud-
produkten tillsammans med det väl-
kända yllet som värmde både landets 
allmoge och dess soldater. 

goda tider Har växlat med dåliga. 
Efter ryssarnas härjningar 1719 låg 
bruket i aska. Men Holmen har alltid 
kommit igen, i ny skepnad, med ny 
tillverkning bättre anpassad till tidens 

krav. År 1837 startades en av  
landets första pappersmaskiner av 
Holmen. Sedan dess har Holmen 
utvecklats till en internationell kon-
cern inriktad på papper, kartong och 
trävaror. Idag har också skogsbruk 
och energi blivit allt viktigare verk-
samheter.  

strukturen i dagens Holmen är 
resultatet av de ägarförändringar 
som skedde under åren 1988–1992 
då Holmen, MoDo och Iggesund 
förenades. De senare har också gamla 
anor. Järnbruket i Iggesund startade 
1685. MoDo räknar sitt ursprung till 
sågen i Mo 1759. 

Det pampiga porttornet till bruket uppfördes 
1750. I stiliserad form ingick det i affärsområ-
det Holmen Papers logotyp fram till för bara 
några år sedan. 

Ända sedan mitten av 1800-talet har tidnings-
papper varit en av Holmens huvudprodukter. 

I dagens Holmen har trävaror stigit fram  
som en allt viktigare produkt.

Den förnybara råvaran från skogen och den 
höga andelen egen energi är styrkefaktorer 
när Holmen nu går in i sitt femte sekel.

En av Sveriges första pappersmaskiner installerades av Holmen 1837. 
Det var en sensation att papper kunde ”tillverkas utan avbrott  
i långa banor”.

På Kvarnholmen mitt i den brusande Strömmen i 
centrala Norrköping hade Holmen sin huvudsakliga 
verksamhet i 377 år. Den sista pappersmaskinen  
var igång ända till mars 1986. 

Louis De Geer – den 
svenska industrins 
fader – drev Holmen 
från 1627 till sin död 
1652. Men belgaren 
Wellam De Besche 
som var med från 
starten var den som 
satte De Geer på 
spåret.  

Hertig Johan som grundade vapenfaktoriet 
var landets egentlige tronarvinge, men hans 
farbror, Karl IX, utmanövrerade honom till 
förmån för sin egen son Gustav Adolf. 

Brevet är undertecknat av  
Karl IX 1610 och bekräftar att  
vapenfaktoriet i Norrköping fick 
sina privilegier året innan.

Rullarna med mässingstråd  
låg på Kattegatts botten i mer 
än 300 år innan det förlista 
skeppet hittades på 1950-talet  
och lasten kunde bärgas.

Förpackningar av  
kartong är lätta  
och resurssnåla –  
helt i linje med  
samhällets ökade 
krav på hållbarhet. 
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Kontaktperson  
för holmen och  
omvärlden 2008
lars Strömberg
chef för miljö- och  
hållbarhetsfrågor
Tel 08-666 21 54
lars.stromberg@holmen.com  Iggesund Paperboard är marknadsledare inom det högsta kvalitetsområdet för kartong i europa.

På bilden daniel Pihlström och Johan larsson, Iggesunds Bruk.  

Intern produktion
Holmen och omvärlden är 
sammanställd och produce-
rad inom koncernen. Holmen 
ser intern produktion som ett 
sätt att utveckla arbetet med 
hållbarhet inom de berörda 
ämnesområdena. 

En särskild arbetsgrupp med 
representanter från Holmens 
koncernstaber ansvarar för  
samordning av hållbarhets-
frågorna. Gruppen är tillsatt  
av koncernens VD. Holmen 
och omvärlden är en av  
dess uppgifter. 

h o l m e n  o c h  o m v ä r l d e n

Holmen ocH omvärlden ger en bred bild av 
Holmen-koncernen. Redovisningen omfattar 
all skoglig och industriell verksamhet samt 
sociala frågor under 2008. Den beskriver 
också det framåtsyftande arbetet för att möta 
allt högre krav på hållbar utveckling. 

Holmen och omvärlden ges ut en gång om 
året. Förra upplagan distribuerades i mars 2008. 

Intressenter ocH målgrupper: Anställda och 
kunder, aktieägare, affärspartners, opinions-
bildare, myndigheter, analytiker, allmänheten, 
närboende vid bruken samt lärare och elever. 

Faktaunderlaget utgörs av uppgifter som 
rapporteras till myndigheterna och sådana 
som tagits fram specifikt för denna redovis-
ning. Holmen och omvärlden är inte granskad 
av extern revisor. Holmen anser att myndighe-
ternas krav och mycket goda insyn i företaget 
är en tillräcklig garanti för att de här redovi-
sade uppgifterna är korrekta. 

anpassad tIll grI ocH Fns global compact. 
Global Reporting Initiative (GRI) verkar för 
att företag och organisationer frivilligt ska 
redovisa sin verksamhet ur ekonomiskt,  
miljömässigt och socialt perspektiv. 

Holmens sätt att redovisa ekonomisk,  

social- och miljörelaterad information är 
anpassad till GRI-kraven och FNs Global 
Compacts tio principer.

Koncernens samlade GRI-redovisning be-
står av Holmen och omvärlden 2008, Holmen 
Årsredovisning 2008 och kommentarer i det 
GRI-register som finns på Holmens webbplats. 

Intyg . Revisionsföretaget KPMG genomförde 
i början av 2009 en analys av innehållet i 
Holmen och omvärlden 2008. KPMG anser 
att redovisningen uppfyller redovisningsnivå A 
enligt GRI, vilket är den högsta nivån. 

kommentarer . Holmens styrelse beslutade 
under året att stoppa driften vid en av tid-
ningspappersmaskinerna vid Hallsta från den 
2 november 2008. Styrelsen beslutade också 
att lägga ned verksamheten i Wargön från den 
16 december 2008. Nedläggningarna har i viss 
mån påverkat de rapporterade uppgifterna för 
råvaruförbrukning och utsläpp. 

InFormatIonen om ekonomI ocH marknad är 
kortfattad i Holmen och omvärlden. Holmen 
Årsredovisning 2008 ger en fullständig bild 
av dessa båda områden. Där finns bolagsstyr-
ningsrapporten och detaljerad information om 
styrelse, ledning, revisorer och årsstämma. 

Principer för redovisningen

Holmen och omvärlden 2008 beskriver Holmen ur perspektivet  
hållbart företagande. Tyngdpunkten ligger på socialt ansvar och 
miljöansvar samt ekonomisk utveckling. 
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Året i korthet

  Lägre tidningspappers- och trävarupriser  
 samt ökade kostnader för virke och andra  
 insatsvaror påverkade Holmens resultat  
 negativt. Rörelseresultatet sjönk till 1 051  
 (2 843) Mkr. I beloppet ingår jämförelse- 
 störande poster med -361 Mkr, huvudsak- 
 ligen avseende stängda produktionsenheter. 

  Wargön lades ned och en pappersmaskin  
 i Hallsta stängdes för att anpassa pro- 
 duktionen till den förändrade marknaden  
 för tryckpapper. 

  Projekteringen av det nya sågverket  
 vid Bravikens Pappersbruk i Norrköping  
 fortsatte. 

Ekonomisk utveckling
  Användningen av olja vid de svenska  

 enheterna fortsatte att minska. Sedan  
 2005 har utsläppen av fossil koldioxid  
 minskat med cirka 25 procent. 

  Den nya massalinje som startades vid Bra- 
 viken förbrukar cirka 25 procent mindre  
 elenergi jämfört med den tidigare. Sedan  
 2005 har Holmens specifika energianvänd- 
 ning minskat med knappt tio procent. 

  Som följd av utvecklingsarbete kommer  
 anläggningen i Madrid att bli oberoende  
 av färskvatten från 2010. Det blir första  
 bruket i Europa som körs på 100 procent  
 returfiber och 100 procent returvatten. 

Miljöansvar
  I samband med nedläggningen  

 av Wargön och en pappersmaskin  
 i Hallsta har koncernen vidtagit   
 åtgärder för att så många som  
 möjligt ska finna nya jobb.  
 Holmens insatser för de uppsagda   
 går längre än vad lagen kräver.

  Andelen kvinnliga chefer ökade.  
 Var tredje nytillsatt chef under  
 2008 var en kvinna.

  Antalet arbetsolyckor med från- 
 varo var det högsta på många år.  
 Holmen kommer att analysera  
 orsakerna och vidta åtgärder.

Socialt ansvar

 

  2008 2007

nettoomsättning, mkr  19 334 19 159

rörelseresultat, mkr 1 051 2 843

rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster, mkr 1 412 2 286

Årets resultat, mkr 642 1 505

resultat per aktie, kr  7,6 17,8

Utdelning per aktie, kr  9* 12

Avkastning på sysselsatt kapital, %** 6,1 10,0

Avkastning på eget kapital, % 3,9 9,2

Skuldsättningsgrad, ggr 0,48 0,35

Investeringar, mkr  1 160 1 433

medelantal årsanställda 4 829 4 931

FaktaRörelseresultat
%
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Inför inbjudna kunder och säljpersonal från hela världen kunde Iggesund 
Paperboard i juni lansera en ny version av sin klassiska kartongkvalitet 
Invercote.

den nya massalinje som  
startades vid Braviken mins-
kar elbehovet med 25 procent  
jämfört med den tidigare.

holmen Skogs linnea Forsmark  
berättade om nya naturvårdsmetoder  
vid Föreningen Skogens höstexkursion. 

* Styrelsens förslag    ** exkl. jämförelsestörande poster
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olmen kan i år fira 400-årsju-
bileum. Vi räknar våra anor till 
stormaktstidens början och det 

vapenfaktori som Gustav Vasas sonson 
Johan anlade år 1609. Sedan dess har 
omvärldens förutsättningar förändrats 
många gånger och fått Holmen att varje 
gång korrigera kursen och styra mot 
delvis nya mål. 

vI beFInner oss nu åter i ett sådant läge. 
De banor som samhället idag inriktas mot 
av klimatskäl rymmer stora möjligheter 
för Holmen. Vår verksamhet utgår från 
den naturliga och förnybara råvara som 
skogen ger. Våra produkter tillför inga 
nya mängder klimatskadlig koldioxid till 
atmosfären. Samhället kan därför med 
gott samvete elda både biobränslen och 
utslitet papper för att generera energi. 

Samtidigt konstaterar vi att dagstid-
ningens dominerande roll som förmedlare 
av nyheter utmanas. Istället växer elek-
troniska media av olika slag. Vi bedömer 
därför att konsumtionen av tidnings-
papper i Europa sannolikt kommer att 
minska.

däremot pekar alla prognoser på en 
positiv utveckling för konstruktionsvirke 
– bland annat på grund av dess goda 
klimategenskaper. I de flesta europeiska 
länder finns träbyggnadsprogram som 
stimulerar användningen av trä. Insik-
ten om att det både är klimatsmart och 
ekonomiskt fördelaktigt att använda trä 

Utmaningar – och möjligheter
magnus hall, vd och koncernchef: 

h 

Holmen står inför stora utmaningar. 
Konsumtionsmönstren för tidnings-
papper förändras och vi sätter 
snart spaden i marken för att bygga 
Skandinaviens största sågverk. 
Precis som vid flera tillfällen tidigare 
under Holmens fyrahundra år ställer 
vi om oss till nya förutsättningar – 
som rymmer betydande möjligheter.

i huskonstruktioner får ett allt tydligare 
genomslag i byggsektorn. 

Jag konstaterar också att den kar- 
tong vi tillverkar i Iggesund helt ligger  
i linje med samhällets ökade krav på  
hållbarhet. Kartongförpackningar är  
lätta och resurssnåla. Allt talar för att 
sådana egenskaper framöver kommer  
att bli än mer viktiga. 

I Holmen anpassar vI oss nu för fullt till 
de förändrade förutsättningarna. Vi har 
dragit ner produktionen av tryckpapper 
genom att lägga ned Wargön och stänga en 
tidningspappersmaskin vid Hallsta. På så 
sätt når vi en bättre balans med markna-
dens efterfrågan och lägger grunden för 
fortsatt lönsam tillverkning av tryckpap-
per. För även om traditionella tidningar 
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idag tappar marknad så kommer det också  
i framtiden att finnas ett stort behov av  
tidningspapper. Och på den marknaden har 
vi för avsikt att fortsätta vara en betydande 
aktör.

det sågverk vI projekterar vid Braviken 
rymmer fler möjligheter än vad enbart  
produkten konstruktionsvirke erbjuder. Genom 
att ”bygga ihop” sågverket och pappersbruket 
med varandra skapar vi ett så kallat biokom-
binat. Ett och ett blir på det sättet mer än två. 
Här kommer vi att dra full nytta av den för-
nybara råvaran från skogen och tillverka både 
papper och konstruktionsvirke samt ta vara på 
bioenergin. På lite längre sikt blir det möjligt 
att komplettera med fler verksamheter baserade 
på vedråvara. 

det FInns många exempel på hur vi just nu 
utvecklar oss för att möta framtidens krav: 

  Ledarskapsfrågor står högt på vår agenda.  
 Engagerade och insiktsfulla ledare är förut- 
 sättningen för att kunna ta vara på de  
 möjligheter framtiden bjuder.

  Vi ökar gradvis skogstillväxten och lägger  
 på så sätt grunden för ökade uttag av både  
 virke och bioenergi. Samtidigt är vi pådri- 
 vande i utvecklingen mot effektivare natur- 
 vårdsmetoder för att uppfylla målen om  
 bevarad artmångfald i skogen. 

  Efter de åtgärder som planeras vid vårt  
 bruk i Madrid kommer tillverkningen där  
 att baseras på 100 procent returfiber och  
 100 procent returvatten, vilket gör det  
 unikt i världen.  

  Den nya massalinje som startades i Bra- 
 viken i slutet av 2008 minskar elbehovet  
 med 25 procent jämfört med den tidigare. 

  Sedan 2005 har oljebehovet vid våra  
 svenska bruk minskat med 25 procent.  
 Målet är att på sikt fasa ut oljan. 

  En betydande del av vårt elbehov täcks av  
 egen vattenkraft och vi undersöker  just  
 nu flera alternativ för vindkraftsparker  
 på våra marker. 

  Tillsammans med övriga företag i BasEl  
 studerar vi också möjligheterna att bygga  
 ny kärnkraft i Sverige.   

under lång tId Har vI också mycket 
medvetet arbetat för att skapa bra jobbför-
utsättningar för våra anställda. Holmen 
har ett utvecklat system för att regelbundet 
”ta tempen” i organisationen och har väl 
fungerande rutiner för att omsätta brister 
i åtgärder. Detta avspeglar sig som allt 
bättre värden i våra medarbetarunder-
sökningar. 

De nedläggningar vi tvingats till vid  
Wargön och Hallsta påverkar många 
anställda och deras familjer. Vi har därför 
gått längre än vad lagen kräver för att 
hjälpa dem som förlorat sina jobb. Vi ser 
detta som en angelägen insats för duktiga 
medarbetare som oförskyllt drabbats av 
marknadskrafterna.

jag konstaterar också att det hållbar-
hetsarbete vi berättar om i denna redovisning 
ger positiva avtryck i omvärlden. Holmen är 
upptaget på flera internationella företagsin-
dex vars syfte är att göra det lättare för bland 
annat investerare att identifiera företag som 
arbetar med hållbarhetsfrågor på ett bra sätt. 

sammantaget är det därFör med stor till-
försikt jag ser framtiden an när vi nu går in  
i Holmens femte sekel av så gott som obruten 
verksamhet. Inriktningen har som jag tidigare 
konstaterade, korrigerats flera gånger. Nu  
står vi inför en ny kurskorrigering. Det är  
en utmaning, javisst – men en utmaning  
med stora möjligheter. 

Stockholm den 20 februari 2009

Magnus Hall
VD och koncernchef

Kommentarer  
till resultatet 2008

För första gången på många 
år nådde Holmen inte sitt 
lönsamhetsmål. En avkast-
ning på sysselsatt kapital på 
sex procent räcker inte för 
att täcka kapitalkostnaderna. 

Den största anledningen till 
det svaga resultatet är fort-
satta kostnadsökningar  
på virke och andra insatsva-
ror samt lägre priser på 
tidningspapper. 

Genom att minska kapaci-
teten inom produktområdet 
tryckpapper skapar Holmen 
förutsättningar för bättre 
lönsamhet. Samtidigt har vi 
också ställt om till nya kar-
tongprodukter och bearbetat 
våra kunder om nödvändiga 
prishöjningar för att täcka de 
högre kostnaderna. 

Verksamheten inom områ-
dena skog och energi hade 
en fortsatt bra utveckling. 

Styrelsens förslag om 
lägre utdelning ska ses mot 
bakgrund av den försvagade 
lönsamheten och det faktum 
att vi nu befinner oss i en 
tydlig konjunktursvacka.  

h o l m e n  o c h  o m v ä r l d e n



Detta är 

egen skog ger merparten av vIrkesråvaran . 
Holmens tillverkning är baserad på förnybar 
råvara från hållbart brukade skogar. Koncer-
nens markinnehav uppgår till cirka 1,3 mil-
joner hektar, varav en miljon hektar utnyttjas 
för skogsbruk. 

produktIon I tre länder . Holmen har fyra 
produktionsanläggningar i Sverige samt en 
i vardera Storbritannien och Spanien. Viss 
efterbearbetning sker i Nederländerna och 
Frankrike. Egna försäljningsbolag finns i flera 
europeiska länder. Ett dotterbolag för virkes-
inköp finns i Estland.

bIoenergI ocH vattenkraFt. Holmens behov 
av värmeenergi täcks till betydande del av 
biobränslen. Behovet av elenergi täcks genom 
egen och delägd vattenkraft, mottryckskraft 
samt inköpt el. 

produkter . Holmen är inriktat på tryckpap-
per, kartong, trävaror, skogsbruk och energi. 
Holmens skogar har fått ökad strategisk 
betydelse i takt med samhällets ökande behov 
av förnybara, klimatneutrala råvaror.

Holmens två aktIeserIer är noterade på 
NASDAQ OMX Nordic, Large Cap. Under 
den senaste tioårsperioden har Holmen-aktien 
givit en totalavkastning, inklusive återinveste-
rad utdelning, om 11 procent per år.

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong  
och trävaror. Cirka 90 procent av produktionen säljs inom Europa.  
Ett stort eget skogsinnehav och hög andel egenproducerad energi är  
ett fundament för Holmens framtida utveckling. 
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ekonomisk utveckling mål Utfall 2008 Kommentarer

lönsamhet och avkastning  Uthålligt högre än marknads-  lägre Uppfyllt de senaste 
 mässig kapitalkostnad  fem åren förutom 2008

Skuldsättningsgrad  0,3–0,8  0,48 

ordinarie utdelning  Årligen 5–7 % av eget kapital  5 %  Styrelsens förslag 2008

Socialt ansvar 1)

humankapital: förutsättningarna 2009: minst 635 20072): 616 600 = bra, 700 = utmärkt 
för att göra ett bra arbete     

ledarskapsindex  2009: minst 60  20072): 56  60 = bra, 70 = utmärkt

medarbetarsamtal  2009: 100 %  20072): 70 %

Arbetsolyckor med  2009: högst 10 st  23 st 
frånvaro/1000 anställda

Andel kvinnliga chefer  2009: 13 %  13 %

miljöansvar
minska användningen av fossila 2020: minskning med 90 %  25 %  Basår 2005 
bränslen vid de svenska enheterna

effektivisera  2020: 15 %  8 %  Basår 2005  
energianvändningen

certifierade energiledningssystem  Införda senast 2009  Finns vid de svenska madrid 2009  
vid samtliga anläggningar  anläggningarna och Workington3)

Öka tillväxttakten  25 % inom 30 år  – Går ännu inte att mäta  
i holmens skogar

Öka uttag/leveranser av biobränsle   2020: 1,5 TWh   0,66 TWh  Basår 2006: 0,42 TWh

Finansiella mål

lönsamHet och avkastning ska uthålligt 
överstiga marknadsmässig kapitalkostnad.

kapItalstruktur. Den finansiella ställ-
ningen ska vara stark med en skuldsätt-
ningsgrad om 0,3–0,8.

utdelnIng. Ordinarie utdelning ska årligen 
uppgå till 5–7 procent av eget kapital.

hållbarhet

ekonomIsk utvecklIng. God lönsamhet och stark finansiell ställning ska skapa förutsätt-
ningar för en långsiktigt hållbar utveckling för affärspartners, anställda, ägare och samhället. 

socIalt ansvar. Holmen ska respektera etiska och sociala normer, vara en god affärspartner 
och samhällsaktör samt genom engagerat ledarskap motivera och utveckla medarbetarna. 

mIljöansvar. Verksamheten ska präglas av helhetssyn där miljön skyddas och råvaror och 
energi används effektivt.

Strategi
Affärsidé

Riktlinjer

Hållbarhetsmål

affärer och marknader

Tre produktinriktade affärsområden
 holmen Paper  Tryckpapper 
 Iggesund Paperboard  Kartong 
 holmen timber  Trävaror 

Två råvaruinriktade affärsområden
 holmen Skog  Skog och virke 
 holmen energi  Elkraft och energi

Marknad
 huvudmarknaden är europa.

tillväxt
Med organisk tillväxt och selektiva  
förvärv ska Holmen utveckla affärs- 
områdena genom: 

 attraktiva produkter 

 aktiv marknadsföring 

 affärsdriven produktutveckling 

 Ökad produktion 

 engagerade medarbetare.

Produktion 
Holmen ska ha hög kvalitet och låga  
tillverkningskostnader genom: 

 Storskalig produktion 

 effektiva processer 

 aktivt inköpsarbete

 Integrerad anskaffning av råvarorna   
 virke, energi och returpapper 

 hög kompetens och effektiv  
 organisation.

1) målen avser holmens svenska enheter.

2) mäts vartannat år. resultaten för 2009 redovisas på holmens hemsida senast i juni.

3) certifierbart system infört. certifiering sker då engelsk standard har fastställts.
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Holmen Paper

Produkter
 Vitt och färgat tidningspapper
 Katalogpapper 
 MF Journal    
 SC-papper 
 Bokpapper      
 Bestruket tryckpapper.

varumärken
Holmen News,  
Holmen Coloured News,  
Holmen Plus, Holmen XLNT,  
Holmen Book, Holmen Guide,  
Holmen Bravo, Holmen Premium.

marknad
Holmen Papers huvudmarknad  
är Europa. Marknadspositionen  
är stark inom produktområdena  
MF Journal, tidningspapper  
och katalogpapper. 

Produktionsanläggningar
Hallsta, Hallstavik 
Braviken, Norrköping  
Madrid, Spanien.  

Produkter
 Solidkartong, SBB 
 Falskartong, FBB 
 Plastbelagd och laminerad  

 kartong.

varumärken
Invercote, 
Incada.

marknad
Iggesund Paperboards huvud-
marknad är Europa, främst  
Storbritannien, Tyskland och 
Frankrike. Betydande volymer 
exporteras också till Sydostasien 
och USA. Totalt säljs kartongen  
till mer än 100 länder.

Iggesund Paperboard är marknads-
ledare i Europa inom det högsta  
kvalitetsområdet för kartong. 
 Produkterna används till förpack-
ningar för bland annat livsmedel,  
kosmetika, tobak och konfektyr  
samt för grafiska produktioner  
som bokomslag, gratulationskort,  
CD- och DVD-omslag.  

Produktionsanläggningar
Iggesunds Bruk, Iggesund 
Workington, Storbritannien. 
I Strömsbruk plastbeläggs  
och lamineras kartong. 
Arkningsanläggningar i Neder- 
länderna och Frankrike.

Iggesund Paperboard

andel av koncernen, % (extern del)

nettoomsättning rörelseresultat1) Anställda

53 18 53

andel av koncernen, % (extern del)

nettoomsättning rörelseresultat Anställda

25 20 35

1) exkl. jämförelsestörande poster.

Affärsområden
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Drygt hälften av det returpapper som  
förbrukas av Holmen Papers anläggning 
i Braviken anskaffas i Sverige medan 
resten importeras från Storbritannien, 
Norge, Tyskland och Danmark.  

Returpapperet anskaffas av det delägda 
bolaget PÅAB.
 Det returpapper som används vid  
anläggningen i Madrid anskaffas huvud- 
sakligen i Spanien. Merparten kommer 

från hel- och delägda insamlingsbolag, 
främst från helägda CARPA.
 Returpapper till bruket i Madrid 
importeras också från Portugal, södra 
Frankrike och Storbritannien.

Holmen Timber
Produkter

  Furuträvaror som används  
 för tillverkning av snickeri- 
 produkter, till exempel  
 fönster, dörrar och golv.

varumärken
Monolit, Quatrolit, Relax.

Returpapper

Holmen Energi ansvarar för energiförsörjningen till Holmens svenska enheter  
och för koncernens 8 helägda och 15 delägda vattenkraftanläggningar.  
Holmens behov av elenergi täcks genom köp, samt egen produktion i vatten- 
kraftverk och industriernas mottrycksanläggningar. Holmen Energi ansvarar  
också för samordningen av koncernens energifrågor. 

hel- och delägda vattenkraftverk i:  
Umeälven, Faxälven, Gideälven, Iggesundsån, Ljusnan och Motala Ström.

Holmen Energi

Holmen Skog anskaffar virke till Holmens svenska enheter och sköter koncernens 
skogar som omfattar en miljon hektar produktiv skogsmark. Avverkningen i egna 
skogar motsvarar cirka 60 procent av koncernens virkesbehov i Sverige. 

Skogsregioner 
Örnsköldsvik, Iggesund, Norrköping.

Inköpsbolag 
Holmen Mets, Tallinn, Estland.

Holmen Skog

marknad
Holmen Timbers huvudmarknad är Europa, 
främst Skandinavien och Storbritannien.  
Kunderna utgörs främst av snicke rier,  
hyvlerier samt byggvaruhandel.  

Produktionsanläggning
Iggesunds Sågverk, Iggesund.

andel av koncernen, % (extern del)

nettoomsättning rörelseresultat Anställda

3 1 2

andel av koncernen, % (extern del)

nettoomsättning rörelseresultat Anställda

16 40 9

andel av koncernen, % (extern del)

nettoomsättning rörelseresultat Anställda

3 21 0,2
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avverknIngarna i Holmens skogar mot-
svarar cirka 60 procent av virkesbehovet 
i koncernens svenska bruk. Resterande 
volymer köps av privata skogsägare eller 
anskaffas genom byten med andra skogs-
företag samt genom import. Andelen 
importerat virke är knappt tio procent. 

Bruket i Workington försörjs med 
virke som köps i Storbritannien.

Returpapper används vid Braviken  
och i Madrid är tillverkningen helt  
baserad på returpapper.

Samtliga anläggningar, liksom skogs- 
bruket, tillämpar miljöledningssystemet 
ISO 14001.

Holmens skogsbruk är certifierat en-
ligt de internationella skogsstandarderna  
PEFC och FSC.

Holmen tillverkar produkter  
i Sverige, Storbritannien och  
Spanien. Viss vidareförädling sker  
i Nederländerna och Frankrike.  
Koncernens skogar och vatten- 
kraftverk finns i Sverige.

Hallsta
Holmen Paper
råvara: Granmassaved
Process: TMP- och slipmassa
Produkter: Tidningspapper, MF Journal, 
SC-papper och bokpapper
Produktionskapacitet: 680 000 ton/år*
medelantal anställda: 889
*Efter stängning av PM 2

Braviken
Holmen Paper
råvara: Granmassaved, returpapper
Process: TMP och DIP
Produkter: Tidningspapper, färgat tidnings-
papper och katalogpapper
Produktionskapacitet: 790 000 ton/år
medelantal anställda: 671

Iggesunds Bruk
Iggesund Paperboard   
råvara: Barr- och lövmassaved
Process: Sulfatmassa
Produkter: Solidkartong, plastbelagd kartong  
och överskott sulfatmassa
Produktionskapacitet: 330 000 ton/år, varav  
en del (inkl. lev. från Workington) plastbeläggs  
i Strömsbruk. Kapacitet: 45 000 ton/år
medelantal anställda: 895 (inkl. Strömsbruk)

Workington
Iggesund Paperboard
råvara: Granmassaved och inköpt sulfatmassa
Process: RMP
Produkt: Falskartong
Produktionskapacitet: 260 000 ton/år
medelantal anställda: 480

Iggesunds Sågverk
Holmen Timber
råvara: Talltimmer
Process: Sågverk
Produkter: Furuträvaror
Produktionskapacitet: 340 000 kubikmeter/år
medelantal anställda: 102

Madrid
Holmen Paper
råvara: Returpapper
Process: DIP
Produkter: Tidningspapper, MF Journal  
och LWC Recycled
Produktionskapacitet: 470 000 ton/år
medelantal anställda: 373

Carpa 
Helägt spanskt bolag som under 2008 samlade in 440 000 ton returpapper.
medelantal anställda: 188

Arkningsanläggningar
Arkning av kartong i Utrecht, Nederländerna och Valence, Frankrike. 
Kapacitet: 85 000 ton/år
medelantal anställda: 55

Skärnäs Terminal
Hamn i Iggesund som hanterar nästan en miljon ton skogsprodukter/år. 450 fartygsanlöp/år.  
Sedan 2009 ingår Skärnäs i Iggesunds Bruk. 
medelantal anställda: 46

Här tillverkas Holmens produkter…

Huvudkontor   
Produktionsorter

Skogsregioner,
vattenkraftverk

Holmens 
skogsinnehav

Holmen Paper 
Iggesund Paperboard
Holmen Timber
Holmen Skog
Holmen Energi* 

 

* Holmen är hel- och  
delägare till 23 vatten-
kraftverk i de markerade  
vattendragen



… och så här används de
dagstidningar 
Ett stort antal dagstidningar i Europa, men även  
i andra världsdelar, trycks på Holmens papper. 

magasin, veckotidningar och specialtidningar
Marknaden för special tidningar växer, understödd  
av Internet som inspirerar till fördjupande läsning. 

direktreklam
Direktreklam är en marknad i växande och  
trycks på flera av de papperskvaliteter som  
tillverkas av Holmen.

Broschyrer och bilagor
MF Journal används till tidningsbilagor och blir  
allt vanligare också i andra typer av trycksaker.

Förpackningar för livsmedel, medicin,  
parfym, konfektyr och tobak 
Kraven på renhet samt tryck- och körbarhet  
hos kartongen är höga för dessa produkter.  
Förpackningen ska också kunna förmedla  
rätt känsla om dess ofta exklusiva innehåll. 

omslag till trycksaker
Kartongen används ofta som omslag till  
trycksaker av olika slag, till exempel denna  
redovisning. 

träinredningar och konstruktionsvirke
Holmens trävaror används idag som synligt  
trä i boendemiljö. Med det nya sågverket vid  
Braviken kommer Holmen också att tillverka  
konstruktionsvirke. 

Holmen Paper

Iggesund Paperboard

Holmen Timber

Holmen Skog

Holmen Energi

Huvudkontor

Produktionsorter

Arkning/distribution

Försäljning, skogsregioner 
och inköpsbolag

Verksamhet utanför Europa

Australien  

Japan

USA 

Hongkong

Singapore

USA

Övriga världen

Övriga Europa

Nederländerna

Frankrike

Italien

Spanien
■ Europa, 90

*Varav skog och kraft 16

Nettoomsättning per marknad, %

Sverige

Storbritannien

Tyskland

Medelantal anställda
Sverige  3 511

Spanien  573

Storbritannien 511

Nederländerna 112

Frankrike  31

Estland  22

Övriga Europa  45

Övriga världen  24

10

18

4
4

5
10 10

13

26*
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råvaror
solljus, luFt ocH vatten är tillsammans  
med näringsämnen i marken de huvudsakliga 
”råvaror” som träden utnyttjar för att produ-
cera virke.

egenproducerat vIrke . Holmens skogar 
brukas uthålligt. De årliga uttagen av virke 
uppgår i genomsnitt till 82 procent av tillväx-
ten över tiden. Det sätt som skogarna sköts på 
innebär att avverkningsmöjligheterna kommer 
att öka kraftigt under de närmaste 30–40 
åren. Samtidigt utvecklas naturvårdsmeto- 
derna med målet att bibehålla livsförutsätt-
ningarna för skogens biologiska mångfald.

Inköpt vIrke . Holmen har rutiner för att 
spåra allt virke till sitt ursprung. Holmens 
riktlinjer för virkesköp innebär bland annat 
att det virke som köps in ska vara avverkat 
i enlighet med gällande lagar och uppfylla 
koncernens miljökrav.

returpapper . Holmen ingår som en del i 
det europeiska systemet för insamling och 
användning av returpapper. 

Holmen använder returpapper i form av 
insamlade tidningar, tidskrifter och kataloger 
vid anläggningarna i Braviken och Madrid. 
Produktionen i Madrid är helt baserad på 
returpapper.

Produkter ur hållbarhetsperspektiv

virke är en hållbar råvara. med 
hjälp av det som kallas fotosyntes 
omvandlar träden solljus, luftens 
koldioxid och näringsrikt vatten till 
handfast virke. Processen är evig 
och kommer att pågå så länge 
solen lyser på jorden.

Sol
+

luft
+ 

vatten

=

trä

Holmen tillverkar produkter och biobränsle av förnybara råvaror från  
uthålligt brukade skogar. Andelen biobränsle och vattenkraft i tillverkningen  
är hög. Produkterna fyller viktiga roller i samhället. Papper och kartong kan 
återvinnas både som material och klimatneutral energi. Förbrukade trävaror  
är ett utmärkt och klimatneutralt biobränsle.



1 3

d e t ta  ä r  h o l m e n

h o l m e n  o c h  o m v ä r l d e n  2 0 0 8

Produkter
tryckpapper tillverkas av färsk granved och 
returpapper. Papperet används främst till dags- 
och veckotidningar, böcker och andra tryckta 
produkter. Papper är ett mångsidigt medium för 
överföring och lagring av information.

Produktionen orsakar liten miljöpåverkan. 
Däremot kräver processen mycket elenergi. 
Insamlade tidningar och tidskrifter är efter 
avsvärtning en utmärkt råvara till nytt tryck-
papper. Utslitna cellulosafibrer används som 
ett klimatneutralt biobränsle.

kartong tillverkas av tall-, gran- och björk-
ved. Produktionen orsakar liten miljöpå-
verkan. En stor del av den energi som krävs 
produceras med hjälp av interna biobränslen. 
Kartongen används främst till förpackningar 
och grafiska ändamål.

Kartong ger hygieniska förpackningar som 
kan förses med skydd mot fukt, fett, arom och 
smak. De är lätta och resurssnåla att trans-
portera. Kartongens fördelar ur miljö- och 
resurssynpunkt framgår tydligt då man också 
värderar nyttan av att produkterna når konsu-
menterna i brukbart skick.

trävaror . Holmen tillverkar trävaror av 
talltimmer. Trävarorna används främst till 
inredningsdetaljer som trägolv och paneler. 
Holmens planerade nya sågverk vid Braviken 
kommer att tillverka konstruktionsvirke av 
grantimmer. 

Att använda trä i byggnader istället för  
klimatpåverkande material som betong, stål 
och plast minskar samhällets utsläpp av 
koldioxid. Trävaror ”låser” också in koldioxid 
så länge produkterna används och de fungerar 
därmed som temporära kolsänkor.

energi
bIobränsle . Holmen producerar ökande 
mängder biobränsle i form av grenar och  
toppar (grot) i de egna skogarna.

Grot är ett i det närmaste klimatneutralt 
biobränsle. Vid förbränningen frigörs i stort 
sett samma mängd koldioxid som om groten 
istället hade lämnats att förmultna i skogen.

Bioenergi står för nästan hälften av den 
värme som behövs vid tillverkningen av  
Holmens produkter.

vattenkraFt. Holmen äger helt eller delvis 23 
vattenkraftverk som står för cirka en fjärdedel 
av koncernens behov av elenergi. Elproduk-

tion baserad på vattenkraft är naturlig och 
uthållig och uppfyller därmed höga miljökrav.

vIndkraFt. Holmen planerar att bygga 
vindkraftverk på de egna markerna. Vindmät-
ningar görs på flera platser i Västernorrland, 
Uppland och Östergötland. 

torv. Holmen började under hösten 2008 att 
förbereda torvbrytning på koncernens marker 
norr om Örnsköldsvik. Torv räknas som ett 
långsamt förnybart biobränsle. Produktionen 
av torv beräknas komma igång sommaren 
2009. 

Fjärrvärme . Det överskott på värme som 
uppstår vid Iggesunds Bruk och Hallsta levere-
ras till de kommunala fjärrvärmenäten. 

andra typer av produkter
Holmen avser att studera möjligheterna att 
genom bioraffinering även tillverka andra  
produkter av skogsråvara än de traditionella.

Produktsäkerhet  
– kartong
Iggesund Paperboards 
förpackningskartong 
tillverkas av enbart nyfiber. 
De kemikalier som används 
vid tillverkningen är god-
kända av myndigheterna. 
Kartongen uppfyller kraven i 
nationella och internationella 
lagar om säkerhet, hygien, 
smak och lukt. Kartongen 
uppfyller också kraven i EUs 
förpackningsdirektiv om vikt, 
volym och återvinningsbar-
het. Genom regelbundna 
kundenkäter följer Iggesund 
Paperboard hur kartongen 
används för att kunna åstad-
komma förbättringar.
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Energi- och klimatfrågorna ger idag avtryck 
i så gott som all samhällsutveckling. För 
skogsindustrin innebär det stora möjligheter. 
Biologiska produkter och energi tillverkade 
av råvaror från uthålligt och miljömässigt 
brukade skogar är en styrkefaktor i en värld 
som allt mer inriktas i enlighet med begreppet 
hållbar utveckling.

Holmen och dess produkter har en tydlig 
roll i det framtida hållbara samhället. Därför 
inriktas dess FoU-resurser i ökande grad på 
frågor som skapar förutsättningar att möta 
nya krav och behov. Detta bidrar till att  
koncernens produktion av virke i de egna  
skogarna ökas samtidigt som naturvårds- 
metoderna utvecklas. Beslutet att bygga ett 
nytt sågverk i Braviken grundas på insikten 
om att användningen av klimatneutralt trä  
för husbyggnad kommer att öka.

holmen Paper
Holmen Paper fokuserar på att utveckla nya 
och förbättrade pappersprodukter. 

starkare ocH lättare tIdnIngspapper . 
Under de senaste trettio åren har fiberåtgången 
per tryckt yta nästan halverats, vilket bidragit 
till mindre transportbehov och lägre distri-
butionskostnader. Under samma period har 
användningen av returpapper ökat. Idag står 
returpapper för cirka hälften av råvaran till 
Holmen Papers produkter. Ett projekt pågår 

för att ytterligare förbättra det returfiberba-
serade tryckpapperet. Samtidigt fortsätter 
arbetet med att öka utbytet vid framställning 
av returfibermassa.

lägre energIFörbruknIng . Sedan 1970-talet 
har energibehovet vid tillverkning av ter-
momekanisk massa (TMP) minskat kraftigt. 
Vid Braviken togs hösten 2008 ett ytterligare 
steg i denna riktning då en ny massalinje för 
energieffektiv produktion av TMP togs i drift.

Elbesparingen med den nya linjen beräknas 
bli cirka 25 procent per ton massa. 

mInskad vattenanvändnIng . I Madrid pågår 
ett omfattande projekt inriktat på vattenbe-
sparing (se också sidan 29).

Iggesund Paperboard
FoU-arbetet för den högkvalitativa kartong 
som tillverkas är inriktat på ytbehandling, 
pappersfysik samt fibermodifiering.

ytbeHandlIng . För att släta ut de mikrosko-
piska ojämnheterna mellan fibrerna bestryks 
kartongen med finkorniga mineralpartiklar. 
Bestrykningen ger kartongen bättre egenska-
per för kvalificerat tryck. 

pappersFysIk . Som resultat av FoU-arbete un-
der lång tid har Iggesund Paperboards kartong 
egenskaper som gör att den kan vikas, stansas 
och präglas på mycket avancerade sätt. Den 
har också god körbarhet, vilket innebär att den 

FoU med fokus på energi och klimat

holmen FoU
Holmens FoU-verksamhet är 
decentraliserad till de enskil-
da enheterna för att komma 
produktion och marknad 
nära. Därutöver finns cent-
rala utvecklingsenheter vid 
Holmen Paper och Iggesund 
Paperboard som samarbetar 
i närliggande frågor. 

Koncernstab teknik 
arbetar tillsammans med de 
olika FoU-enheterna för att 
vidareutveckla kontakterna 
med extern forskning och 
påverka dess inriktning. 

holmen samarbetar i 
Sverige med bland an-
nat STFI-Packforsk, MoRe 
Research, KTH, MittUniver-
sitetet, Karlstads Universitet, 
Sveriges Lantbruksuniversitet 
(SLU), Skogforsk, Värmeforsk 
samt Elforsk. I Frankrike med 
CTP, i Spanien med Univer-
sidad Complutence i Madrid, 
i England med University of 
Manchester och i Finland 
med främst Åbo Akademi 
och KCL. 

Kompetensutbyte. Holmen 
Papers nära samarbete med 
Universidad Complutence i 
Madrid innebär bland annat 
ett gemensamt laboratorium 
där forskarnas kompetens 
tas tillvara i processnära 
projekt.

holmen satsar totalt cirka 
100 Mkr per år på FoU, varav 
omkring en fjärdedel satsas 
hos externa FoU-aktörer. 
Holmen Paper och Iggesund 
Paperboard samarbetar 
också med universitet och 
högskolor om doktorand- 
och licentiandprojekt. 

Branschforskningspro-
grammet inom den svenska 
skogsindustrin och EUs 7:e 
ramverk har öppnat nya 
möjligheter för att finansiera 
tillämpad forskning, till exem-
pel produktutveckling och 
energieffektivisering.

Vid sidan av traditionell produktutveckling får energi- och klimatfrågor allt 
större tyngd i Holmens arbete med forskning och utveckling. Energisnålare 
processer, minimerad oljeanvändning, ökad skogstillväxt, bioraffinering och  
satsningen på ett biokombinat vid Braviken är exempel på denna inriktning.
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snabbt och säkert kan tryckas och formas till 
förpackningar.

Fibermodifiering är ett nytt FoU-område. 
Det innebär att kemiskt eller mekaniskt öka 
cellulosafibrernas styvhet och bulkegenskaper. 

lättare kartong . I Workington fokuseras 
FoU-arbetet på att minska kartongens vikt 
med bibehållen styrka och styvhet samt att 
ytterligare förbättra dess yta. 

ny generatIon kartong . Under 2008 lanse-
rades en ny generation kartong för grafiska 
ändamål och förpackningar. Förbättringarna 
är resultatet av de ombyggnader som gjorts 
på en kartongmaskin i Iggesund. Omfattande 
FoU-arbete innebär också en ny patenterad 
typ av ytbehandling. 

bIologIska barrIärmaterIal . Iggesund Paper-
board har utvecklat förpackningar försedda 
med barriärmaterial mot fukt, fett, arom etc, 
som baseras på biologiska ämnen. Detta för 
att på sikt kunna fasa ut oljebaserade material 
som till exempel polyeten. 

Förbättrade optIska egenskaper . Fokus 
ligger på att förbättra de optiska egenskaperna 
i kartongens ytskikt.  

holmen timber
Med beslutet om ett nytt stort sågverk vid  
Braviken tar Holmen steget in på den intres-
santa marknaden för konstruktionsvirke,  
vilket kommer att kräva särskilda FoU-insat-
ser. Idag är utvecklingsarbetet inriktat på: 

torknIng av trävaror. FoU-arbete pågår med 
att eliminera defekter i form av torksprickor, 
deformering och liknande som uppstår då 
trävarorna torkas. Under de senaste åren har 
betydande framsteg gjorts. 

mönsteranpassnIng handlar om att såga 
stocken så att vissa virkesegenskaper förstärks 
och andra minimeras.  

holmen Skog
Högre skogstIllväxt. Holmens nya skogs-
skötselprogram innebär att tillväxttakten i 
koncernens skogar bedöms kunna öka med 
cirka 25 procent inom 30 år. Mer virke ger 
också mer biobränsle. 

bättre naturvårdsmetoder . För att skapa 
bättre förutsättningar för biologisk mångfald 
arbetar Holmen Skog för att höja de bio- 

logiska kvaliteterna i både brukade och skyd-
dade skogar. En bärande tanke är att inte bara 
odla skog utan också skapa förutsättningar  
för biologisk mångfald. 

eFFektIvare skogsskötsel . Holmen Skog 
arbetar tillsammans med externa forskare i 
ett antal projekt med att utveckla effektivare 
skötselmetoder. 

energIsnålare transporter. Holmen deltar 
i arbetet med att utveckla nya, effektiva 
transportsystem med lägre miljö- och klimat-
påverkan. Exempel på detta är utprovningen 
av elhybridskotaren El-Forest som kräver 
30 till 50 procent mindre fossila bränslen än 
traditionella skotare. Av den första provseriens 
tre exemplar har Holmen köpt ett för leverans 
under 2010.

Holmen stöder också branschprojektet  
En trave till, som syftar till att minska energi-
förbrukningen vid lastbilstransporter. 

FramtIdens skog . Holmen Skog har tagit 
initiativ till, och bidragit till utformningen av 
det nationella forskningsprojektet Framtidens 
skog. Programmet är den största enskilda 
forskningssatsningen någonsin i Sverige och 
har ett tredelat fokus på ökad virkesproduk-
tion, skogsmiljö och skogens sociala värden.  

holmen energi
vIndkraFt. Förstudier för möjligheterna att 
anlägga vindkraftsparker på Holmens marker 
pågår utanför Örnsköldsvik samt i närheten 
av Hallstavik och söder om Norrköping. 

bIoraFFInerIng . Holmen studerar möjlighe-
terna att tillverka även andra produkter än de 
traditionella av skogsråvara. Det kan bland 
annat handla om drivmedel, kemiska produk-
ter och helt nya material. Holmen avser att 
förstärka organisationen inom detta viktiga 
område som i framtiden kan bidra till att 
bredda Holmens affärer. 

torvbrytnIng . Holmen förbereder torvbryt-
ning på koncernens marker. För att vinna 
erfarenheter öppnas en första torvtäkt under 
2009. Torv är ett naturligt material som består 
av bara delvis förmultnade växtdelar. Det räk-
nas som ett långsamt förnybart biobränsle och 
möter idag stor efterfrågan från bland andra 
kommunala biobränsleanläggningar. 

Braviken utvecklas  
till ett biokombinat
Projekteringen av Holmens 
nya sågverk vid Braviken 
pågår. Den nya anläggningen 
beräknas vara i drift vid  
slutet av 2010. 
 Detta är första steget i 
att förvandla Braviken till ett 
biokombinat liknande det 
som Holmen redan har i 
Iggesund. Synergieffekterna 
är betydande. Pappersbruket 
kommer att få en stor del 
av råvaran i form av flis från 
sågen. Båda enheterna 
avses att försörjas med 
energi från en gemensam 
anläggning. 
 Genom att samla alla 
fiberflöden till ett och samma 
ställe skapas möjligheter för 
att på sikt kunna komplettera 
med även andra verksam-
heter. Pellets, fjärrvärme 
och el är några intressanta 
alternativ.  
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Inköpen av varor ocH tjänster inom 
koncernen samordnas med syfte att minska 
de totala kostnaderna. Detta ökar också 
möjligheterna att ställa tydliga kvalitets-  
och miljökrav på leverantörerna. 

Inköp

Information

Holmens styrelse består av nio ledamöter 
som väljs av årsstämman, samt tre löntagar-
representanter och tre suppleanter som utses 
av de fackliga organisationerna. Styrelsen 
sammanträdde vid åtta tillfällen under 2008. 
Bolagets revisorer rapporterar till VD,  
styrelsen och årsstämman.

Organisation och samverkan
Holmens verksamhet är decentraliserad till affärsområden, bruk  
och skogsregioner. I organisationen ingår ett antal nätverk och  
olika specialistkompetenser.

Styrelse och koncernledning
Holmens koncernlednIng utgörs av  
koncernchefen samt cheferna för de fem  
affärsområdena och de fem koncern- 
staberna. Koncernledningen samman- 
trädde vid elva tillfällen under 2008.  
Mötena behandlade verksamhetens  
utveckling och resultat, rapporter inför  
och efter styrelsens sammanträden,  
verksamhetsplanering, budget, investe- 
ringar samt personal- och miljöfrågor.

Styrelse 
  Fredrik lundberg, ordförande

  carl Kempe, vice ordförande

  Steewe Björklundh, löntagarrepresentant LO

  lilian Fossum
  magnus hall, VD och koncernchef 

  torgny hammar, löntagarrepresentant PTK

  Kenneth Johansson, löntagarrepresentant LO

  curt Källströmer
  hans larsson
  Ulf lundahl
  Göran lundin
  Bengt Pettersson

Suppleanter
  Stig Jacobsson, löntagarrepresentant LO

  Karin norin, löntagarrepresentant PTK

  andreas rastbäck, löntagarrepresentant PTK

Koncernledning 
  magnus hall, VD och koncernchef

  anders almgren, vice VD, koncernstab  
 Ekonomi och Finans

  Ingela carlsson, koncernstab Information

  lars ericson, koncernstab Juridik

  thommy haglund, koncernstab Personal

  Sven Wird, koncernstab Teknik

  Brynolf alexandersson, Holmen Energi

  Björn andrén, Holmen Skog

  Björn Kvick, Iggesund Paperboard

  håkan lindh, Holmen Timber

  arne Wallin, Holmen Paper

organisation och samverkan

Koncernens styrelse, VD och stabscheferna, cheferna för de fem affärsområdena samt  
plats- och skogscheferna ansvarar för verksamheten på respektive organisatorisk nivå.

chefsgrupper. Chefsgrupper arbetar med policy- och strategifrågor samt erfarenhetsutbyte.  

Samverkansgrupper. För områden som är viktiga att arbeta mer i detalj med finns samverkans- 
grupper med specialister. Grupperna arbetar med erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling  
inom respektive ämnesområde.

Styrelse
VD och koncernchef
Affärsområdeschef
Stabschef
Platschef
Skogschef

Ekonomi
Personal/HR
Miljö
Energi/klimat
FoU
Information
Inköp
IT

Arbetsmiljö/skydd
Ledningssystem
Informationssystem
Riskhantering
Fackligt samråd
Transporter
Vattenrening
Kemikalier
Avfallshantering

SAMVERKANSGRUPPERCHEFSGRUPPER

ekonomIsk InFormatIon. Holmen publi-
cerar en årsredovisning som revideras av 
externa revisorer. Dessutom publiceras  
tidningen Holmen Business Report fyra 
gånger per år med bland annat boksluts-  
och delårsrapporter. Ekonomisk informa-
tion publiceras också på Holmens hemsida.

produkt- ocH branscHInFormatIon. 
Holmen Paper, Iggesund Paperboard och 
Holmen Skog ger ut tidningar riktade till 
kunder, skogsägare och politiker på riks-  
och lokalnivå. 

personalInFormatIon . Personaltidningen 
Holmen Insikt ges ut med fyra nummer  
per år och speglar koncernen ur medarbe-
tarperspektiv. Lokala informationsblad  
finns vid de flesta enheter.

Intranätet Online förmedlar information 
från koncernen och respektive enhet.

HållbarHet. Holmen publicerar den år- 
liga hållbarhetsredovisningen Holmen och 
omvärlden. Den kompletteras med fördju-
pande information på koncernens hemsida.
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personalarbetet I Holmen bedrivs enligt 
koncernens personalpolicy. Personalfrå-
gorna samordnas i en ledningsgrupp för 
Human Resources (HR) som består av 
affärsområdenas personalchefer och leds 
av koncernens personaldirektör. För spe-
cifika HR-frågor bildas arbetsgrupper där 
också fackliga representanter deltar. Vid de 
större enheterna finns personalchefer samt 
HR-specialister.

Hr-arbetet styrs mot strategiska mål för 
arbetsklimat, ledarskap, medarbetarsamtal, 
antal olyckor och andel kvinnliga chefer. 
Utöver dessa mål finns nyckeltal som följs 
månadsvis samt mål som genereras av med-
arbetarundersökningarna.

FacklIg samverkan . De fackliga organisa-
tionerna träffas regelbundet i Holmen Euro-
pean Works Council samt i samrådsgrupper 
inom respektive enhet.

Socialt ansvar

kund ocH leverantörsenkäter . Holmen 
följer hur kunder, virkeslev erantörer och 
köpare av skogsplantor uppfattar företaget. 
Enkätsvaren omsätts i handlingsplaner. 

Enkäter

mIljöarbetet bedrIvs i enlighet med  
Holmens miljöpolicy.

mIljöansvar . Koncernens styrelse och 
VD samt cheferna för affärsområdena har 
ett övergripande ansvar för miljön. Det 
operativa miljöansvaret ligger hos plats- och 
skogschefer.

Holmens miljö- och hållbarhetschef leder 
koncernens miljöråd, bevakar utvecklingen 
inom området, följer arbetet med koncer-
nens miljömål samt driver samverkansgrup-
per inom koncernen.

mIljölednIngssystem . Samtliga enheter i 
Holmen, inklusive skogsbruket, tillämpar 
certifierade miljöledningssystem. Certifie-
rade energiledningssystem finns vid samtliga 
svenska enheter. Liknande system finns vid 
Workington och kommer att införas i Madrid 
under 2009. Alla system revideras regelbundet 
av externa, certifierade revisorer.

Miljöansvar
skogscertIFIerIng . Holmens skogsbruk är 
certifierat enligt de internationella skogsstan-
darderna PEFC och FSC.

enkäter om mIljö- ocH socIalt ansvar . 
Holmen besvarar enkäter från analytiker  
och investerare och ser sådana som värde-
fulla för att identifiera styrkor och svagheter.

Koncernledningen medverkar  
varje år i introduktionsprogrammet 
för nyanställda akademiker.

rIskHanterIngsFrågor samordnas i en 
koncerngemensam grupp. Omfattande ana-
lyser ligger till grund för skadeförebyggan-
de åtgärder och försäkringsupphandling. 
Målet är att Holmens större anläggningar 
ska klassas som att de har bästa möjliga 
brandskydd. Holmens försäkringsskydd 
tecknas för egendomsskador och bortfall 
av täckningsbidrag till följd av egendoms-
skador. Koncernens skogsinnehav försäk-
ras inte eftersom arealerna är spridda över 
landet vilket minskar risken för samtidiga 
skador. 

Riskhantering

ekonomIarbetet I Holmen är decentralise-
rat till affärsområden, bruk och skogsregio-
ner. Koncernstab Ekonomi och Finans har 
det funktionella ansvaret för finansiering, 
controlling, redovisning och rapportering, 
skatter samt försäkringar. 

Ekonomiarbetet planeras, koordineras 
och följs upp av en grupp bestående av 
koncernens ekonomi- och finansdirektör, 
affärsområdenas ekonomichefer samt  
specialister på koncernnivå. Ett viktigt  
syfte med gruppen är att utveckla den 
interna kontrollen.

Ekonomi

Hållbarhet
en särskIld arbetsgrupp med representan-
ter för bland annat koncernstaberna Teknik  
(miljö/hållbarhet), Personal, Juridik, Eko-
nomi och Information arbetar med hållbar-
hetsfrågor. Gruppen är tillsatt av koncernens 
VD. Redovisningen Holmen och omvärlden 
är en av dess uppgifter. Holmens miljö- och 
hållbarhetschef leder arbetet.

Internationella initiativ  
och riktlinjer
global reportIng InItIatIve (grI ). Holmen 
har anpassat sättet att redovisa till rekom-
mendationerna i GRI.

Fns global compact. Holmen är medlem  
i FNs Global Compact och dess nordiska 
motsvarighet.

carbon dIsclosure project (cdp). Holmen 
deltar i detta internationella projekt genom 
att besvara dess årliga enkät om energian-
vändning och utsläpp av koldioxid. 

den nya energieeffektiva massalinjen  
vid Braviken.
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miljöansvar 
mIljöpolIcyn innehåller övergripande princi- 
per för miljöarbetet i koncernen. Den täcker 
de miljöaspekter som Holmen och dess intres-
senter prioriterar. Policyn reviderades 2008. 

rIktlInjer För Inköp av vIrke . Holmen stäl-
ler krav på att det virke som företaget anskaf-
far ska vara avverkat i enlighet med gällande 
lagar och uppfylla specificerade miljökrav.

rIktlInjer För utHållIgt skogsbruk anger 
hur koncernens skogar ska skötas ur såväl 
produktions- som miljöperspektiv. Kraven i 
skogsbruksstandarderna PEFC och FSC är 
inbyggda i de totalt 60 riktlinjer som detta 
omfattande dokument innehåller.

Socialt ansvar
personalpolIcyn uttrycker koncernens syn 
på god personalpolitik och har tagits fram till-
sammans med de fackliga organisationerna. 
Den poängterar chefernas och medarbetar-
nas gemensamma ansvar för bra arbets- och 
utvecklingsklimat. Policyn tydliggör också de 
krav som ställs på goda ledare. 

jämställdHetspolIcyn anger att arbets-
platserna ska vara lika lämpade för män och 
kvinnor och att Holmen ser det som naturligt 
att kombinera föräldraskap och arbete. Poli-
cyn uttrycker också koncernens strävan efter  
en jämnare könsfördelning och att antalet 
kvinnor i ledande befattningar ska öka. 

mutor ocH bestIcknIng . Policyn klargör att 
anställda i kontakter med kunder och leve-
rantörer, där någon form av förmån erbjuds, 
noga måste överväga dess innebörd och syfte. 
Policyn införs under 2009.

lönepolIcyn tydliggör koncernens syn på  
vad som ska styra lönesättningen.  

Intern arbetsmarknad. Policyn innebär 
bland annat att alla lediga platser annonseras 
internt och att företaget bekostar flytt till ny 
bostadsort samt en extra månadslön som 
flyttbidrag. 

FacklIgt samverkansavtal mellan ledning 
och de fackliga organisationerna fokuserar på 
hälsa, jämställdhet och kompetensutveckling.

ekonomisk utveckling
rIktlInjer För FInansIell rapporterIng 

anger mål för koncernens externa finansiella 
rapportering och innehåller utförliga riktlinjer 
för den interna finansiella rapporteringen.

InFormatIonspolIcyn reglerar hur företaget 
ska hantera, sprida och kommentera intern 
och extern information. Den följer Stock-
holmsbörsens rekommendationer.

Övriga policies
InköpspolIcy. Holmen ska tillämpa och upp-
rätthålla god affärsmoral och professionellt 
uppträdande. Gällande lagar för inköp av 
varor och tjänster ska följas och miljöfrågor 
beaktas i enlighet med miljöpolicyn. Policyn 
uppdateras under 2009.

It-säkerHetspolIcy. Policyn definierar ansvar 
och innehåller riktlinjer för hur säkerhets-
aspekter i samband med IT ska hanteras.

lokala polIcIes finns inom flera områden 
och är anpassade till respektive enhets för-
hållanden.

Mer om policies: www.holmen.com

Policies och riktlinjer  
– code of conduct
Holmens policies och riktlinjer utgör ett vägledningsinstrument  
– code of conduct – inriktat på hållbar utveckling. Tillsammans med  
lagstiftningen i respektive land sätter de ramarna och styr Holmens  
agerande på olika områden.

hållbar utveckling
Hållbar utveckling är ett 
övergripande mål i Holmen. 
I enlighet med koncernens 
strategi ska verksamheten 
präglas av helhetssyn, där 
miljön skyddas, råvaror och 
energi används effektivt 
samt etiska och sociala 
normer respekteras. Holmens 
policies och riktlinjer utgör 
tillsammans det väglednings-
dokument – code of conduct 
– som styr verksamheten mot 
hållbar utveckling.

all tillverkning  
sker inom eU
Holmens tillverkning sker 
inom EU där också merpar-
ten av produkterna säljs. 
Vissa volymer säljs också till 
USA och länder i Asien.  
Holmen agerar i alla länder 
i enlighet med lagar och 
avtal och under iakttagande 
av god affärssed. Holmen 
strävar efter att ha kännedom 
om hur koncernens intres-
senter arbetar med miljö- och 
personalfrågor.

Personalpolicyn uttrycker bland annat holmens syn 
på ledarskap. Iñaki rojo, carmen Ginés och oscar 
García vid holmens anläggning i madrid.
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Holmen är medlem i den internationella  
organisationen Global Compact och från 
och med 2009 även i dess nordiska nätverk. 
Koncernen ställer sig därmed bakom de tio 
principer som redovisas nedan. 

För att säkerställa att det inte finns något 
i verksamheten som står i konflikt med FNs 
deklaration om mänskliga rättigheter följer 
Holmen frågan fortlöpande. Risken att så 

skulle vara fallet är dock liten eftersom  
all tillverkning sker inom EU, där sådana  
frågor är noggrant reglerade. Holmen  
redovisar resultaten av studierna till  
Global Compact årligen. 

Holmen kommer under 2009 åter  
att analysera om det finns kunder och  
leverantörer i riskländer som inte lever  
upp till kraven i Global Compact. 

Mänskliga rättigheter

Holmen är medlem i FNs Global Compact. Koncernen tar därmed tydlig  
ställning i frågor som rör mänskliga rättigheter, sociala förhållanden,  
miljöansvar och rätten att bilda fackföreningar.

global compact 
Global Compact bygger på:

  FNs deklaration om de  
 mänskliga internationella  
 rättigheterna

  OECD (Organisation for  
 Economic Co-operation  
 and Development) till- 
 handahåller bland annat  
 principer och normer,  
 som riktas av rege- 
 ringar till multinationella  
 företag för att ansvarsfullt  
 kunna bedriva affärs- 
 verksamhet

  ILOs (International Labour  
 Organization) deklaration  
 om grundläggande  
 principer och rättigheter  
 i arbetslivet

  Rio-deklarationen om  
 miljö och utveckling.

www.unglobalcompact.org

 1–5.  Holmens tillverkning sker inom EU  
  där dessa frågor regleras av unionens  
  lagar. Större kunder och leverantörer  
  utanför EU har kartlagts utan att några  
  tveksamma fall noterats. 

 3.  EUs lagar reglerar frågan om förenings- 
  frihet i fackliga samverkansavtal.

 6.  Holmen tillämpar EUs diskriminerings- 
  lagar och kartlägger regelbundet om  
  någon form av diskriminering före- 
  kommer. Nolltolerans gäller. Se sidan 53.

 7.  Holmens verksamhet kräver myndig- 
  heternas miljötillstånd vilket tillgodoser  
  försiktighetsprincipens krav.

 8.  EUs lagar är grunden för myndig- 
  heternas miljövillkor, vilka omprövas  
  regelbundet. Certifierade miljöled- 
  ningssystem tillämpas i både fabri- 
  kerna och skogsbruket. Det senare  
  sköts enligt de certifierade standarderna  
  PEFC och FSC. Energiledningssystem  
  finns vid alla anläggningar från 2009.

 9.  Miljöarbete och teknikutveckling på  
  miljöområdet bedrivs till stor del tillsam- 
  mans med andra företag i branschen.  
  Resultaten görs oftast offentliga.  
  Holmen är öppet för erfarenhetsutbyte  
  i miljöfrågor.

 10.  Holmen inför under 2009 en ny policy  
  mot mutor och bestickning som poäng- 
  terar att lagstiftningen i dessa frågor är  
  sträng. Policyn klargör att anställda i kon- 
  takter med kunder och leverantörer där  
  någon form av förmån erbjuds, noga  
  måste överväga dess innebörd och syfte.

 1.  Stödja och respektera skyddet  
  för internationella mänskliga  
  rättigheter inom den sfär som  
  företaget kan påverka.

 2.  Försäkra sig om att företaget  
  inte är delaktigt i brott mot  
  mänskliga rättigheter.

 3.  Upprätthålla föreningsfrihet  
  och erkänna rätten till  
  kollektiva förhandlingar.

 4.  Avskaffa alla former av  
  tvångsarbete.

 5.  Avskaffa barnarbete.

 6.  Avskaffa diskriminering  
  vid anställning och  
  yrkesutövning.

 7.  Stödja försiktighetsprincipen  
  vad gäller miljörisker.

 8.  Ta initiativ till och främja  
  ett större ansvarstagande  
  för miljön.

 9.  Uppmuntra utveckling  
  och spridning av miljövänlig  
  teknik.

 10.  motarbeta alla former av  
  korruption, inklusive utpress- 
  ning och bestickning.

mänskliga 
rättigheter 

miljö

Korruption

Fns Global compacts  
tio grundprinciper Kommentarer

Företaget ska:

Brand X Pictures
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Holmen i samhället

Holmens aktieägare förväntar sig att bolagets 
tillgångar sköts på ett bra sätt och att de ger 
god avkastning. Investerare och analytiker 
granskar Holmen fortlöpande. Det är därför 
viktigt att hålla dessa grupper informerade om 
verksamheten.

Holmens information om ekonomi och  
hållbarhet ger en bra bild av företaget och dess 
verksamhet. 

Koncernen ser det som naturligt att bli 
granskad i frågor som rör ekonomi, miljö och 

sociala aspekter. Koncernen deltar i enkäter och 
intervjuer inom dessa områden och ser sådana 
som värdefulla för att identifiera styrkor och 
svagheter. 

aktuella frågor 
krav på HållbarHet. Kraven på att ge tydlig 
information om hållbarhet har ökat från vissa 
investerare. Holmen fick under 2008 positiva 
omdömen av flera oberoende bedömare för  
sättet att redovisa hållbarhetsfrågor.  

Aktieägare, investerare och analytiker

Holmen har en fortlöpande dialog med sina intressenter. Det bidrar  
till att öka kunskapen om vilka krav som dessa ställer på koncernen –  
och vice versa. Holmen ser detta som viktigt för att kunna identifiera  
styrkor och svagheter och utveckla hållbarhetsarbetet. 

Intressenter

Holmen möter idag allt tydligare krav på  
hållbarhet. Samtidigt värderar också inter-
nationella företagsindex koncernens hållbar-
hetsarbete. Syftet är att göra det lättare för 
investerare att identifiera företag som arbetar 
med hållbarhetsfrågor på ett bra sätt. Holmen 
ser positivt på denna utveckling. 

En öppen kommunikation om arbetet med 
hållbarhet stärker koncernens varumärke.  
Det bidrar också till värdetillväxt för såväl 
Holmen som dess intressenter. Här redovisas 
de viktigaste intressentgrupperna och ett  
axplock av aktuella frågeställningar.



2 1

d e t ta  ä r  h o l m e n

h o l m e n  o c h  o m v ä r l d e n  2 0 0 8

Kunder och affärspartners
Kunderna ställer krav på Holmens produk-
ter och tjänster, på god affärssed och hur  
företaget hanterar viktiga miljöfrågor.  
Samma krav ställer Holmen på sina leve-
rantörer av insatsvaror och tjänster.

Holmen strävar efter långsiktiga relationer 
med sina affärspartners och följer genom 
enkäter upp hur koncernen uppfattas.  

aktuella frågor
energI ocH klImat. Holmen har satt mål  
för hur användningen av fossila bränslen  
ska minskas. Förutsättningarna för vind-
kraft på Holmens marker studeras. Prov-
brytning av torv inleds under 2009.

aktIvt skogsbruk påverkar klimatet  
positivt genom att mer koldioxid tas upp 
och kol binds in i den växande skogen. Att 
använda trä istället för stål och betong i 
huskonstruktioner och biobränsle istället  
för olja är skogens främsta klimatroll.  
Tillväxttakten i Holmens skogar bedöms 
kunna öka med 25 procent inom 30 år  
vilket också ökar mängden biobränsle.  

skogsmIljö. Holmens skogsbruk är cer- 
tifierat enligt PEFC och FSC. Koncernen 
arbetar aktivt för att utveckla naturvårds-
metoderna i skogen. 

spårbarHet av vIrke . Holmen har utveck-
lat systemen för spårbarhet och kan spåra 
allt virke till sitt ursprung.

Anställda, fackföreningar och presumtiva 
anställda ställer krav på att Holmen ska 
ha en bra och väl tillämpad personal- 
policy, god arbetsmiljö och tydliga ambi-
tioner att förbättra arbetsvillkoren. 

Holmen har ambitionen att vara en attraktiv  
arbetsgivare genom att erbjuda engage-
rande och utvecklande arbetsuppgifter. 

Holmen strävar efter att ta ett tydligt so-
cialt ansvar i samband med nedläggningar 
och de personalminskningar de medför.

Holmen genomför medarbetarundersök-
ningar vartannat år som ger underlag för 
förbättringar.

aktuella frågor 
nedläggnIng av verksamHeter . Cirka 
580 medarbetare förlorar sina jobb genom 

nedläggningarna av Wargön och en pap-
persmaskin vid Hallsta. Var och en av dem 
erbjuds en personlig coach som stöd för 
att finna ett nytt arbete. För att underlätta 
omställningen erbjuder Holmen bland 
annat företagspensioneringar, avgångs-
ersättning och utbildning.

arbetsolyckor . Alla enheter arbetar  
med lokala handlingsplaner för att minska 
antalet arbetsolyckor. En koncernöver-
gripande arbetsmiljöpolicy kommer att 
utarbetas. 

ledarskap. De brister i ledarskapet som 
identifierats genom medarbetarundersök-
ningarna åtgärdas bland annat genom  
det chefsutvecklingsprogram som kommer 
att genomföras under 2009.   

Anställda

Allmänheten  
och opinionsbildare
Holmens skogsbruk och industriella 
verksamhet påverkar allmänheten och 
även andra intressen i samhället. Media 
och miljöorganisationer granskar ständigt 
Holmen. 

Holmen arbetar aktivt för att hålla allmän-
heten och övriga intressenter informerade 
om verksamheten. Se också nästa uppslag.

Skolor  
och universitet
Elever och högskolestudenter förväntar  
sig korrekt information om Holmens 
verksamhet och dess roll som en presumtiv, 
framtida arbetsplats. 

Holmen genomför en rad olika aktiviteter 
riktade till skolar och universitet. Före- 
taget tar också emot examensarbetare  
och erbjuder ett stort antal sommarjobb. 

Myndigheter
Myndigheter ställer krav på korrekt och 
regelbunden information om företaget. 

Holmen håller myndigheterna informerade 
om företagets utveckling. 

aktuella frågor
markFörorenIngar . Marken på fabriks-
området vid det nedlagda Wargöns Bruk 
kommer att undersökas under 2009.  
Vid några av koncernens tidigare ned-
lagda verksamheter har markföroreningar 
påträffats. Markundersökningar och 
åtgärder genomförs i samråd med miljö-
myndigheterna.  

tIllståndsprövnIng . Miljödom väntas 
under 2009 vad gäller tillståndsprövning-
en för Holmens nya sågverk vid Braviken. 

h o l m e n  I  S a m h ä l l e t

I april bjöd holmen Skog in storstadsbor med skogsfastigheter i norra Sverige till en uppskattad 
informationsträff på holmens huvudkontor i Stockholm.
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Holmen mäter sedan Flera år företagets effek-
ter på den lokala sysselsättningen. Också Hol-
men Skogs roll som jobbskapare i de bygder där 
företaget är verksamt beräknas. Skogsägarnas 
intäkter från försäljning av virke till Holmen 
omräknas till årsarbetstillfällen. 

Holmen har totalt cirka 3 500 anställda i 
Sverige. Det totala antalet jobb som koncernen 
genererar är dock betydligt större. Som ringar 
på vattnet skapas ytterligare arbetstillfällen hos 
underleverantörer. Jobb skapas också i övriga 
näringslivet och inom offentlig service genom 
den köpkraft som arbetstillfällena ger. 

De studier som koncernen genomfört visar 
att den genomsnittlige Holmen-anställde gene-
rerar ytterligare 2,5 arbetstillfällen i det övriga 
samhället. Inkluderas även koncernstaber och 
Holmen Energi ger koncernen därmed upphov 
till cirka 12 500 jobb i landet, vilket är 300 
färre än året innan. Uppsägningarna i Vargön 

och i Hallstavik sker successivt och får inte  
fullt genomslag i statistiken förrän under 2011.

neddragningarna vid  
hallsta och Wargön 
För små samhällen som Hallstavik och Vargön 
får nedläggningar av den storlek som Holmen 
genomfört stora konsekvenser. Holmen har 
därför tillsammans med Trygghetsrådet och 
Aventus arbetat för att stödja dem som förlorar 
sina jobb att finna nya. Samtliga tilldelades 
personliga coacher som stöd i jobbsökandet. 
Holmen har också skjutit till betydande belopp 
till företagspensioner och utbildningsbidrag. 

I Vargön arbetar Holmen i en framtidsgrupp, 
tillsammans med Västra Götalandsregionen, 
Vänersborgs kommun och Trollhättans stad.  
Ett åttiotal förslag om framtida verksamheter  
på platsen för Wargön har tagits fram, varav 
flera bedöms realistiska att genomföra. 

lokala engagemang
Som stor arbetsgivare deltar Holmen i lokala 
verksamheter på många orter. Det handlar om 
olika typer av engagemang som till exempel  
representation i olika forskningsråd och kom-
munala marknadsbolag samt stipendieverk- 
samhet. På några orter utnyttjas spillvärme  
från bruken till kommunala fjärrvärmesystem. 
Holmen driver också hamnar och hyr ut bo-
städer. Restprodukter från bruken används  
som marktäckning och vägmaterial. 

Lokal betydelse och engagemang

Holmens verksamhet har stor betydelse för sysselsättningen på de orter  
där företaget är verksamt. Nedläggningarna av Wargön och en pappers- 
maskin i Hallsta får konsekvenser också för den övriga arbetsmarknaden  
i de berörda samhällena. 

h o l m e n  I  S a m h ä l l e t

Årsarbetstillfällen 2008, antal  holmen Skog  norrköping  hudiksvall  hallstavik*  Workington

direkta jobb  395  790  1 170  897  472

Indirekta jobb och skogsägare  1 846  220  719  114  243

Summa direkta och indirekta jobb  2 241  1 010  1 889  1 011  715

Jobb i handel och service  813  492  592  217  398

Summa inklusive handel och service  3 054  1 502  2 481  1 228  1 113

Jobb i kommun och service  963  350  863  287  216

offentliganställdas andel i servicenäringar  339  172  282  69  122

offentliganställdas direkta och indirekta andel i egen sektor  399  121  398  83  66

totalt  4 755  2 145  4 024  1 667  1 517

Andel av alla årsarbetstillfällen på orten, %  –  4  24  56  5

holmen skapar ett stort antal jobb i samhället

* Häverö-Singö, Edebo och Ununge församlingar     

holmens  
samhällsstudie              
är gjord av Incedo AB, Örn-
sköldsvik, i nära samarbete 
med Holmen och respektive 
kommun. Detaljerade beskriv-
ningar av Holmens samhälls-

studier: www.holmen.com

nästan vart fjärde arbetstillfälle 
i hudiksvall utgår från holmens 
verksamhet.
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Sponsring
Holmen stöttar MODO Hockey och fot-
bollslaget IFK Norrköping samt handikapp-
idrottaren Jonas Jacobsson. I mindre skala 
stöder Holmen också ett antal andra lokala 
idrottsföreningar. 

Koncernen är också engagerad i viss  
kultur- och humansponsring av olika slag. 

h o l m e n  I  S a m h ä l l e t

holmen  
närstående fonder

Kempestiftelserna stöder 
forskning och vetenskaplig 
utbildning i Västernorrland, 
Västerbotten och Norrbotten. 
Under 2008 delade stiftel-
serna ut 82 Mkr. Merparten 
gick till Umeå Universitet, 
Luleå Tekniska Universitet, 
Sveriges Lantbruksuniversitet 
i Umeå samt Mittuniversitetet 
och relaterad forskning  
i Örnsköldsvik.

www.kempe.com

Karl-erik Önnesjös  
stiftelse. 2005 instiftades  
en professur i papperselek-
tronik vid Linköpings Univer-
sitet, Campus Norrköping. 
Professuren finansieras med 
en miljon kronor per år i  
15 år av stiftelsen. 

www.onnesjostiftelsen.se

Skogens sociala värden
Skogen rymmer betydande sociala värden. 
ett stort antal människor nyttjar den på sin 
fritid. Alla skogar i Sverige är öppna för 
allmänheten genom den så kallade allemans-
rätten. Under sensommaren och hösten fylls 
skogarna av människor som fritt tar för sig av 
deras överflöd av bär och svamp.

jakt är närmast att betrakta som en folkrö-
relse. Sammanlagt finns det inte mindre än 
330 000 jägare i landet. På holmens marker 
finns 5 500 jägare registrerade. dessa fäller 
varje år cirka 3 500 älgar med en sam-
manlagd slaktvikt av nästan 500 ton och ett 
bruksvärde av lågt räknat 25 mkr. 
 holmen välkomnar jägare på de egna 
markerna och stöttar på olika sätt jaktintres-
set lokalt. I till exempel härjedalen bjuder 
holmen Skog regelmässigt in kvinnor och 
ungdomar som under sakkunnig ledning 
erbjuds att jaga på koncernens marker. 
Intresset för dessa jaktarrangemang har  
varit stort och resulterat i att antalet regist-
rerade jägare på bolagets marker ökat. 

sportfiske bedrivs i sjöar och vattendrag på 
koncernens marker. Antalet fiskare är okänt 

men överstiger vida jägarkårens – var  
fjärde svensk uppger sig fiska minst en  
gång per år. 

Hälsa och välbefinnande. Senare års 
forskning ger tydliga besked om att skog 
och natur har positiva effekter på både den 
fysiska och psykiska hälsan. Såväl barn som 
äldre förbättrar motorik och inlärningsför-
måga genom att vistas i naturen. Sådana 
signaler har fått många kommuner att satsa 
på att göra sina tätortsnära skogar allt mer 
tillgängliga. 

skog, natur och ungdomar. Få ung-
domar har i dag naturliga kontakter med 
”skogen”. Allt fler bor i städer och tätorter 
där det är långt till skog och natur. det är 
därför viktigt att för unga människor lyfta 
fram de rekreationsvärden som skog och 
natur erbjuder. 
 holmen deltar i den verksamhet som  
bedrivs av organisationen Skogen i Skolan 
som finns över hela landet. holmen bidrar 
genom att arrangera studiebesök i skogen 
och delta i de Skogens Dagar som regel-
mässigt genomförs på flera platser. 

naturturism är en växande sektor i Sverige 
och attraherar inte minst många människor 
från europas mer tätbefolkade, centrala delar. 
holmen har ett omfattande vägnät i de egna 
skogarna som också är öppet för allmänheten.

våtmarksprojektet. Sedan slutet av 1900- 
talet samarbetar holmen med Svensk våt-
marksfond om restaurering av våtmarker. hittills 
har ett trettiotal restaurerats. det primära syftet 
är att gynna de fågelarter som behöver våtmar-
ker för sin fortplantning. men våtmarkerna fyller 
också en social funktion för fågelintresserade 
människor. På flera ställen har holmen ställt i 
ordning stigar, utsiktstorn och skyltar.

1direkta jobb
Anställda  
i holmen

2 Indirekta jobb
entreprenörer  
och under- 
leverantörer

3 Skogsägare
virkesleverantörer
vars intäkter räknas 
om till årsarbete

4 Jobb i handel  
och service
de direkt och  
indirekt anställdas 
andel i service- 
näringen 

5 Jobb i kommun 
och landsting
de direkt och 
indirekt anställdas 
andel i offentlig 
service

holmens verksamhet ger ringar på vattnet  
i samhället. Koncernen har cirka 3 500 anställda  
i Sverige men det totala antalet jobb som  
holmen genererar är cirka 12 500.  

Övriga samhällskontakter
samråd med samerna . Holmens skogsmarker 
sammanfaller på stora arealer i norra Sverige 
med samebyarnas vinterbetesmarker för renarna. 
Holmen samråder med samebyarna för att finna 
lösningar som så bra som möjligt uppfyller båda 
parters krav på markutnyttjande.
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Klimatet skapar möjligheter… 
Under de senaste hundra åren har tillväxten i 
Holmens skogar med god marginal överstigit 
de årliga uttagen av virke. De senaste tio åren 
ligger den genomsnittliga avverkningsnivån  
på 82 procent av tillväxten.  

Som ett resultat av samhällets klimatambi-
tioner har bioenergi under senare år blivit en 
allt viktigare skogsprodukt. Huvudsakligen 
handlar det om vedrester i form av grenar och 
toppar (grot) som tidigare lämnades kvar i 
skogen men som idag utvecklats till en bety-
dande handelsvara. 

Också internationellt ökar handeln med 
biobränsle. Flödena i form av pellets och flis 
ersätter i ökad grad oljeströmmarna. 

Holmen deltar i denna utveckling och ökar 
uttagen av biobränsle i takt med den växande 
efterfrågan. Köpare av biobränslesortimenten är 
huvudsakligen kommunala värmeverk i Sverige. 

… men innebär också risker 
I ett varmare klimat kommer tillväxten i sko-
garna att öka ytterligare. Det innebär också 
att risken för stormfällningar och insekts-
angrepp ökar. Det är dock idag omöjligt att 
bedöma omfattningen av sådana hot.

Stabil råvarubas
Holmens självförsörjningsgrad av virke upp-
går till cirka 60 procent. Trots att merparten 
av koncernens skogar ligger i norra Sverige är 
de en resurs också för Holmens anläggningar 
i södra och mellersta Sverige. 

Virkesmarknaden runt Östersjön präglas 
idag av osäkerhet efter Rysslands tidigare be-
sked att först chockhöja sina virkestullar och 
därefter skjuta fram beslutet. En höjning till 
de nivåer som föreslogs skulle i princip stoppa 
all export av virke från Ryssland. I Europa 
skulle detta främst drabba finska företag – 

Samhällets behov av förnybara råvaror ökar i takt med arbetet för att komma 
till rätta med klimatproblemen. Med stadigt ökad tillväxt har Holmens skogar 
en viktig roll i denna utveckling. Men det finns fler skäl till varför Holmen ser 
egen skog som en strategiskt allt viktigare resurs.  

Egen skog – en allt viktigare resurs

r Å v a r o r

Råvaror

Göran Johansson ansvarar för 
skötseln av holmens skogar i 
trakten av Finspång.
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men få stor indirekt påverkan också på den 
svenska virkesmarknaden. I en sådan situation 
har Holmen med sina norrländska skogar en 
bra buffert för virkesförsörjningen till de  
syd- och mellansvenska anläggningarna. 

Biologisk produktion  
en styrka i framtiden… 
Skogen är en biologisk produktionsappa-
rat som med hjälp av ”sol, luft och vatten” 
kan producera virke och energi i all framtid. 
Skogen och dess produkter har därmed en 
given plats i det framtida, hållbara samhället. 
Insikten om detta och en ökande knapphet på 

ändliga råvaror bidrar till att stärka skogsin-
dustriprodukternas ställning.

… men ökad konkurrens om  
skogsråvara innebär också risker
Behovet av skogsråvara ökar i Sverige med  
anledning av den snabbt ökande efterfrågan 
på biobränsle. Politiska styrmedel ger värme-
verken hög betalningsförmåga och innebär att 
virke som skulle kunna förädlas till pappers- 
och träprodukter ibland utnyttjas som bränsle. 
Holmen anser att skogsråvaran bör användas  
i rätt ordning: Först som produkter och sedan  
de tjänat ut är de utmärkta biobränslen.  

Transporterna  
blir energisnålare
holmen räknar med att inom de närmaste åren kunna minska energi-
förbrukningen för avverkning och transporter av virke med 15 procent. 
 det handlar om en rad åtgärder. Bland annat står den nya elhybrid-
skotaren El-Forest inför ett kommersiellt genombrott. holmen har  
deltagit aktivt i utvecklingsarbetet med denna maskin som minskar 
bränsleförbrukningen för transporter i skogen med mellan 30 och 50 
procent. holmens första el-Forest levereras 2010. 
 holmen tog också initiativet till det nya skogsmaskinkonceptet  
Drivaren, en kombimaskin som både avverkar och transporterar  
virke. detta minskar bränsleförbrukningen jämfört med traditionella 
tvåmaskinsystem. 
 en ny typ av lastbil som kan ta fyra virkestravar istället för tre kommer 
snart att finnas på marknaden. Genom att utbilda förarna i ”eco-driving” 
finns ytterligare möjligheter att minska lastfordonens bränsleförbrukning. 
 holmen bedömer möjligheterna som goda att nå skogsindustrins mål 
om att minska energiåtgången för avverkning och transporter av virke 
med 20 procent till år 2020.

Naturvårds- 
metoderna utvecklas
Tillsammans med skogsforskare arbetar holmen med att 
utveckla naturvårdsmetoderna i skogen.
 Framtidens skogsbruk med intensivare skötsel, kortare 
omloppstider och mer gödsling bedöms öka trycket på de 
skogslevande arterna. holmen har därför i försöksskala 
utvecklat metoder som har förutsättningar att bidra till bättre 
förutsättningar för många skogslevande arter.
 naturkvaliteter är i stor utsträckning knutna till döende 
och döda träd. Genom att aktivt påskynda de nedbrytande 
krafterna i avsatta skogar går det att öka deras naturvärden. 
Till exempel kan man medvetet skada vissa träd och sätta 
ned deras vitalitet. det handlar om att efterlikna det som  
sker i en naturskog – men där sådana processer tar mycket 
lång tid.
 holmen demonstrerade dessa metoder vid en skoglig 
exkursion i augusti 2008. Intresset var stort både från  
skogsforskare och branschföreträdare.  

en femtedel 
av skogen undantas
cirka 20 procent av holmens 
skogklädda marker är undan-
tagna från skogsbruk: drygt 
fem procent av den produk-
tiva skogsmarken skyddas  
av naturvårdsskäl. en lika  
stor areal lämnas vid avverk-
ning i form av skyddszoner 
mot vattendrag, myrar och 
sjöar samt småbiotoper och 
trädgrupper. dessutom finns 
cirka tio procent lågproduk-
tiva skogar (impediment)  
som inte brukas alls. 

Mer virke från Holmens skogar
På grund av det sätt som holmens skogar 
skötts på under lång tid ökar det samlade 
virkesförrådet stadigt i dem. Till detta ska läg-
gas effekterna av det nya skogsskötselprogram 
som började tillämpas 2006 och som innebär 
att tillväxttakten i koncernens skogar bedöms 
öka med cirka 25 procent inom 30 år. Samman-
taget blir det därför på sikt möjligt att avsevärt 
öka uttagen av både virke och biobränsle. 
 Holmens Riktlinjer för Uthålligt Skogsbruk 
(rUS) innehåller detaljerade anvisningar om  

hur skogen ska skötas på ett både effektivt och 
miljöanpassat sätt (se också: www.holmenskog.
com/riktlinjer). Tillväxten i skogarna ska ökas 
genom att tilllämpa ett stort antal väl beprövade 
metoder på ett effektivare sätt. det är det sam-
lade greppet som ger den stora utväxlingen. 
en del av åtgärderna, till exempel gödsling, ger 
effekt redan på mycket kort sikt, medan andra 
är långsiktiga och resulterar i högre tillväxt först 
i ett perspektiv av uppemot trettio år.
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Herbicid Höggallring Högläggning Intermittent Kvalitetsgallring 

Låga Låggallring Lägsta slutavverkningsålder Lövbränna Moder 
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Skärmställning Solitär Ståndort Successioner Sumpskog Surdråg 

Temperatursumma Textur Tröskelvärde Uppfrysningsjordar Ur-

skog Vargtyper Årsmånsberoende Överståndare Allelopati Be-

ståndsföryngring Biotop Brandfält Brandljud Dimensionsavverk-

ning Enskiktat Fläckmarkberedning Fröbanksart Fröår Fungicider 

Fältskikt Förna Föryngringsavverkning Groddplanta Grundyta 

Heddegenererad mark Herbicid Höggallring Högläggning In-

termittent Kvalitetsgallring Låga Låggallring Lägsta slutavverk-

ningsålder Lövbränna Moder Naturskog Nollytefrekvens Nyckel-

element Okulär Piskning Population Referenslandskap Rostjord 

Rotröta Rödlistade arter Skiktad Skärmställning Solitär Ståndort 

Successioner Sumpskog Surdråg Temperatursumma Textur Trös-

kelvärde Uppfrysningsjordar Urskog Vargtyper Årsmånsberoende 
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Brandljud Dimensionsavverkning Enskiktat Fläckmarkberedning 

Fröbankart Fröår Fungicider Fältskikt Förna                 Föryng-
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Herbicid Höggallring Högläggning Intermittent Kvalitetsgallring 

Låga Låggallring Lägsta slutavverkningsålder Lövbränna Mo-
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Holmen äger en miljon hektar  
produktiv skogsmark i Sverige. 
Avverkningarna i de egna skogarna 
motsvarar cirka 60 procent av det 
årliga virkesbehovet vid koncernens 
svenska enheter.

virkesanskaffning i Sverige
Merparten av Holmens skogar ligger i norra 
Sverige medan koncernens industrier ligger i 
landets mellersta och södra delar. Det gör att 
industrierna till stor del försörjs med virke 
som köps från privata skogsägare i dessa 
delar av landet. 

Virket från de norrländska skogarna säljs 
huvudsakligen till sågverk och skogsindust-
rier i området. Genom olika logistik- och 
bytesupplägg använder Holmen i ökande  
grad detta virke också i de egna industrierna  
i Mellansverige.

Holmens svenska anläggningar förbrukade 
4,4 miljoner kubikmeter virke under 2008. 

Avverkningen i Holmens egna skogar 
uppgick till 2,6 miljoner kubikmeter (m3fub), 
vilket motsvarar drygt 60 procent av koncer-
nens virkesbehov.

mIljöcertIFIerIng I sverIge . Alla de stora 
svenska skogsföretagen, liksom en del privata 
skogsägare, är certifierade enligt FSC. Holmen 
och en stor del av privatskogsbruket är också 
certifierat enligt PEFC.

Holmen erbjuder sina virkesleverantörer 
gruppcertifiering enligt både PEFC och FSC. 
Mer än hälften av de svenska skogarna är 
idag certifierade.

Import
Holmen importerade under 2008 cirka 0,3 
miljoner kubikmeter virke. Av denna kvantitet 
levererades merparten till Iggesunds Bruk. 
Mindre kvantiteter gick också till Hallsta och 
externa mottagare.

Huvuddelen av Holmens importvirke kom-
mer från Estland. Vissa kvantiteter importeras 
också från Lettland och Ryssland.

virkesanskaffning i estland
Koncernens helägda dotterbolag Holmen 
Mets köper och transporterar virke till egna 
terminaler. Nästan allt virke köps av privata 

skogsägare. Holmen Skogs riktlinjer för vir-
kesinköp tillämpas.

Holmen mets är sedan 2006 certifierat enligt 
FSCs standard för Controlled Wood och har 
rutiner och system för att kunna spåra allt 
virke till dess ursprung. Systemet kontrolleras 
av kvalitetssäkringsföretaget Smartwood som 
är ackrediterat av FSC. 

Holmen bedömer att de system för spår-
barhet som nu tillämpas i Estland uppfyller 
högt ställda krav. Återlämningen av den 
mark som konfiskerades av staten efter andra 
världskriget är i stort sett avslutad. Det inne-
bär att det nu finns färre skogar med oklara 
ägarförhållanden, vilket i hög grad ökar 
myndigheternas kontrollmöjligheter.

mIljöcertIFIerIng I estland. De statligt ägda 
skogarna är certifierade enligt FSC, motsva-
rande ungefär hälften av den totala arealen 
skogsmark i landet. Andelen privat, certifierad 
skog är liten.

virkesanskaffning  
i Storbritannien
Iggesund Forestry anskaffar cirka 0,4 miljo-
ner kubikmeter granved och sågverksflis  
till kartongbruket i Workington. Merparten 
av virket kommer från statligt ägda sko-
gar, främst i sydvästra Skottland och norra 
England. En mindre del köps från privata 
skogsägare. Holmen äger inga skogar i  
Storbritannien.

mIljöcertIFIerIng I storbrItannIen . Alla 
statliga skogar och merparten av de privat-
ägda skogarna är certifierade enligt FSC.

Virkesförsörjning

miljöcertifiering  
i holmen Skog 
PeFc – skogsskötsel 

PeFc – gruppcertifiering  

PeFc – spårbarhet 

FSc – skogsskötsel 

FSc – gruppcertifiering 

FSc – spårbarhet 

FSc – controlled wood     

ISo 14001 

Se också sidan 43.

r Å v a r o r

Spårbarhet  
(chain of custody)
Allt virke till Holmens industrier 
anskaffas av Holmen Skog, 
som är spårbarhetscerti-
fierat enligt FSCs standard 
Controlled wood och PEFCs 
spårbarhetsstandard Non-
controversial wood.

Iggesunds Bruk, Iggesunds 
Sågverk och Hallsta har egna 
Chain of Custody-certifieringar 
för såväl PEFC som FSC. 
Braviken samt Workington har 
spårbarhetscertifiering enligt 
FSC. 

Hallsta och Braviken har ett 
gemensamt certifikat för  
FSC Mixed.
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Allt virke som används  
av Holmen kan spåras  
till sitt ursprung

rein Kullik mäter virket  
vid Kunda, estland.

d e t ta  ä r  h o l m e nr Å v a r o r

holmens riktlinjer  
för virkesinköp
Holmen tillämpar sedan 1998 
riktlinjer för inköp av virke. 
Dessa definierar bland annat 
vilka typer av virke som  
koncernen inte köper.

www.holmenskog.com

holmens inköpsriktlinjer innebär  
att allt inköpt virke måste uppfylla 
spårbarhetskraven enligt PeFc  
och FSc. 

Spårbarhet, Sverige
Allt virke kan spåras till den plats det av- 
verkats på. varje virkesparti får ett id-nummer 
som följer med från avverkningsplatsen tills 
det är i holmens ägo. Id-numret följer med  
även om virket byter ägare under vägen.  
Systemet administreras av Sdc, en tredje- 
partsorganisation som sköter all virkes- 
redovisning i Sverige.

Spårbarhet, estland
virkesanskaffningen hos holmen Skogs  
dotterbolag i estland, holmen mets, är sedan 
2006 spårbarhetscertifierad enligt FScs 
standard för controlled Wood. Allt virke som 
avverkas och transporteras i estland åtföljs 
av en så kallad ”waybill” med uppgifter om 
bland annat var virket är avverkat, vem som 
äger skogen och vem som utfört avverkningen. 
myndigheterna kontrollerar kontinuerligt att 
systemet tillämpas korrekt. 

FSc controlled Wood innebär att virket:  
 inte är avverkat olagligt

 inte är avverkat i strid med ursprungs- 
 befolkningars rättigheter

 inte kommer från kontroversiella källor 

 inte är genmodifierat

 inte kommer från naturskogar som  
 omvandlats till plantager.

Spårbarhet, ryssland
även i ryssland har myndigheterna möjlig-
heter att kontrollera ursprunget på allt virke. 
Spårbarheten har förbättrats under de senaste 
åren. Jämfört med import från estland är 
holmen Skogs import av virke från ryssland 
liten. Under senare år har virke främst köpts 

från större företag, som har eller är på väg att 
genomföra FSc-certifieringar av skogsbruk och 
virkeshandel. dessa företag har långtidsavtal 
att avverka på statens mark, och köper inte in 
virke från andra skogar. risken för att holmen 
skulle köpa olagligt avverkat virke är därmed 
begränsad. 

holmens riktlinjer för virkesinköp
oriktigt lämnade uppgifter om ursprung ger 
holmen rätt att utan ersättning till säljaren 
avbryta affären.  

lagkrav, Sverige
Alla avverkningar som är större än ett halvt 
hektar måste anmälas till Skogsstyrelsen.  
I anmälan specificeras också hur återväxten 
ska ske. Skogsstyrelsen kontrollerar hur  
arbetet utförs.

lagkrav, importländer
I alla länder som holmen importerar virke  
från, finns myndigheter som likt de svenska 
kontrollerar avverkning och återväxt. 

mer info om skog och virke:
Alla Fakta, sidan 61 och www.holmen.com
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Holmen använder returpapper i form 
av insamlade tidningar, tidskrifter  
och kataloger vid anläggningarna  
i Braviken och Madrid. 

Vid Braviken används returpapper vid 
tillverkningen av tidningspapper och katalog-
papper. Andelen varierar mellan 30 och 60 
procent i olika papperskvaliteter. I Madrid är 
produktionen helt baserad på returpapper. 

Returpapper användes också i Hallsta  
fram till slutet av 2008 då en av pappers-
maskinerna lades ned.

anskaFFnIng, sverIge . Returpapperet till 
Holmens svenska bruk anskaffades under 
2008 av det delägda bolaget PÅAB. Drygt 
halva kvantiteten anskaffas inom landet, res-
ten importeras från Storbritannien, Norge och 
Danmark. Transporterna från Storbritannien 
sker som returtransporter med de fartyg som 
fraktar pappersprodukter dit. Nedläggningen 
av returpappersanläggningen i Hallsta medför 
att behovet av import minskar. 

anskaFFnIng, spanIen . En stor del av det 
returpapper som används vid bruket i Madrid 
kommer från det helägda returpappersbolaget 
CARPA och från delägda bolag. Merparten 
anskaffas i Spanien. Vissa kvantiteter importe-
ras också från Portugal, södra Frankrike och 
Storbritannien.

Insamling av returpapper
I Sverige insamlades 71 procent av allt papper 
och kartong som används i landet. I Spanien 
är motsvarande siffra 64 procent och för 
Europa som helhet 66 procent. Samtliga upp-
gifter gäller 2007, det senaste år som det finns 
fullständig statistik för.

Tillgången på returpapper i Sverige täcker 
inte behovet varför 0,5 miljoner ton impor-

teras. I Spanien var importen knappt 0,8 
miljoner ton.

Under 2007 exporterades 9,6 miljoner 
ton returpapper från Europa, huvudsakligen 
till asiatiska länder, främst Kina. Det är en 
ökning med 16 procent jämfört med 2006.

Spårbarhetscertifiering
Braviken fick under 2008 spårbarhetscerti-
fiering enligt FSC Mixed för produktion av 
tryckpapper baserad på såväl nyfiber som re-
turpapper. Arbete för att få sådan certifiering 
pågår vid bruket i Madrid där produktionen 
är helt baserad på returpapper.

Returpapper

Returpappersfakta
Insamling av returpapper 2007*
Andel insamlat returpapper (papper 
/kartong) i relation till den totala  
konsumtionen i området. 

              andel, %  miljoner ton 
Sverige  71,4     1,6 
Spanien  63,9    4,6
Europa 66,1  58,2

returpappersanvändning 2007*
Andel returpapper (papper/kartong) i den totala  
mängden papper/kartong som tillverkas i området  
och i Holmen Paper.    

 andel, % miljoner ton 
Sverige  16,8   2,0
Spanien  84,6   5,7 
Europa (Cepi) 48,4  49,6 
Holmen Paper (2008) 49,2 1,0

returpapper i holmen
Användning, 1 000 ton
 

 2008  2007 2006
Braviken 370 373 372
Hallsta 70 105 106 
Madrid 559 562 547

Holmen, totalt  999 1 040 1 025

Energifram-
ställning
Energifram-
ställning

Energifram-
ställning
Energifram-
ställning

ReturpapperReturpapper

Pappers-
tillverkning
Pappers-
tillverkning

Pappers-
tillverk-
ning

Pappers-
tillverk-
ning

InsamlingInsamling

InsamlingInsamling

Nyfiber-
produkter
Nyfiber-
produkter

norden är en motor i europas allt mer slutna 
fibersystem. de måste hela tiden fyllas på med 
färska fibrer från de nordiska skogarna för att 
kvaliteten ska hållas uppe. holmens anlägg-
ningar ingår i det europeiska flödet av både 
färskfiber och returfiber. 

r Å v a r o r

Producentansvar  
för tidningar
En lag om producentansvar 
för returpapper infördes i 
Sverige 1994. I denna regleras 
tidningspapperstillverkarnas 
skyldighet att samla in och ta 
hand om returpapper. Målet 
om att samla in 75 procent 
uppfylls sedan många år. 
Under 2007 var utfallet 85  
procent. För att lösa produ-
centansvaret i praktiken har 
materialbolaget Pressretur 
bildats av de största produ-
centerna av tidningspapper i 
Sverige, bland annat Holmen.

Bra för många  
papperstyper  
– men inte alla
Returpapper är en bra råvara 
för tidningspapper, tryckpap-
per, direktreklam, hygienpap-
per, wellpapp samt vissa typer 
av förpackningskartong. 
 Däremot är returpapper  
ingen lämplig råvara för hög- 
kvalitativ kartong eller till för-  
packningar i direktkontakt med 
livsmedel eftersom kraven på 
renhet där är mycket höga.

* Det senaste år som det finns fullständig statistik för.
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tillgång till ytvatten
I Sverige och Storbritannien är tillgången på 
ytvatten god. Nederbördsmängderna är stora 
vilket skapar höga flöden i vattendragen året 
om.

madrId. Holmens anläggning i Madrid skiljer 
sig från koncernens övriga genom att den inte 
ligger vid något vattendrag. Därför används 
kommunalt färskvatten i tillverkningsproces-
sen. Trots det torra klimatet är tillgången på 
vatten normalt god i Madridområdet. Behovet 
klaras genom ett system av ytvattenreser-
voarer som samlar upp vatten från mindre 
vattendrag. 

Så arbetar holmen  
med vattenfrågorna
Holmen följer fortlöpande tillståndet i de 
mottagande vattenmiljöerna i nära samarbete 
med miljömyndigheterna. Vid bruken finns 
lokala miljömål för vattenanvändning och ut-
släpp. Miljötillståndens krav på typ av rening 
bestäms utifrån vattenförhållandena i brukens 
omgivning, vilka är unika för varje bruk.

madrId. Genom en rad effektiviseringsåtgär-
der är brukets specifika vattenanvändning 
idag en av de lägsta i Europa. För att yt-
terligare begränsa behovet av färskvatten har 
bruket i samarbete med vattenleverantören 
utvecklat avancerad teknik för att använda 
renat kommunalt avloppsvatten.

I juni 2008 undertecknades en över-
enskommelse med vattenleverantören och 
delstaten Madrid om att bruket med början 
2010 skall ersätta allt färskvatten till proces-
serna med recirkulerat vatten, ”returvatten”, 
som vattenleverantören först renat till de höga 
krav som ställs. Därmed kan färskvatten mot-
svarande 80 000 hushålls årsbehov ersättas. 

Bruket i Madrid blir det första i Europa 
som tillverkar papper baserat på 100 procent 
returpapper med 100 procent returvatten. 

Under 2008 har möjligheterna att ytter-
ligare minska vattenanvändningen studerats 
tillsammans med en forskargrupp från ett av 
Madrids universitet.  

Iggesunds bruk . En anläggning för kemisk 
fällning av avloppsvatten började byggas  
för att säkerställa god status i vattenmiljön 
utanför bruket. Det innebär att den renings-
anläggning som finns sedan trettio år nu 
kompletteras med ytterligare ett reningssteg.

lagkrav
EUs ramdirektiv för vatten håller på att infö-
ras. Dess mål är att uppnå god status för allt 
vatten i Europa senast 2015. Direktivet kräver 
att hållbar användning av vatten säkerställs. 
Det kan komma att innebära att industrin 
ställs inför nya krav på åtgärder för att alla 
vattendrag ska uppnå god vattenkvalitet.

Koncernen deltar i de lokala vattenvårds-
förbund som väntas få en viktig roll när 
ramdirektivet införs. 

Holmen har goda förutsättningar att upp-
fylla EU-direktivets krav med de åtgärder som 
genomförs för att minska såväl vattenanvänd-
ning som utsläpp. 

Vatten

d e t ta  ä r  h o l m e nr Å v a r o r

Mängden vatten som används i produktionen minskar stadigt till  
följd av allt effektivare metoder och utrustning. Bruket i Madrid  
kommer från 2010 att enbart använda returvatten.

Beskrivningar av  
vattenmiljöerna vid  
Holmens anläggningar:

www.holmen.com

Vatten in

Vatten ut

Ytvatten 
93 miljoner m3

Vatten in

Ytvatten 
93 miljoner m3

Renat 
processvatten 
64 miljoner m3 Renat 

processvatten 
64 miljoner m3

Kylvatten
och ånga 

29 miljoner m3 Kylvatten
och ånga 

29 miljoner m3

Vatten ut

Holmen använder vatten för  
att transportera och tvätta fib-
rer vid bruken. Vatten används 
också för främst kylning, ång-
produktion, rengöring, tätning, 
samt bevattning av massaved 
och timmer.  
 Till nästan 100 procent är 
det ytvatten som används, det 
vill säga vatten som tas från 
sjöar och vattendrag. Holmens 
specifika vattenanvändning har 
minskat med cirka 20 procent 
under den senaste tioårsperio-
den (kubikmeter vatten per  
ton slutprodukt).
 I ett massa- och pappers-
bruk återanvänds vatten 
många gånger. Förorenat vat-
ten från processen renas i flera 
steg innan det släpps ut. För 
Holmens anläggningar handlar 
det om olika kombinationer 
av mekanisk, biologisk och 
kemisk rening.
 Strömmande vatten utnyttjas 
också för att generera elenergi 
vid Holmens 23 hel- och del-
ägda vattenkraftverk. 

vatten – en viktig  
råvara för holmen

holmens bruk i madrid blir det första i europa som 
kommer att använda 100 procent returpapper och 
100 procent returvatten. alvaro Sanchez, teknisk 
direktör, har medverkat till att utveckla den nya 
reningstekniken.
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I takt med ökade energikostnader och väx-
ande insikt om sambandet mellan energi och 
klimatpåverkan har energifrågorna fått allt 
större betydelse i koncernen. För Holmens 
långsiktiga lönsamhet är det av största vikt att 
hålla förbrukning och kostnader för energi på 
så låga nivåer som möjligt.

egen el täcker  
en tredjedel av behovet …
Holmen äger helt eller delvis 23 vattenkraft-
verk belägna i Umeälven, Faxälven, Gideäl-
ven, Iggesundsån, Ljusnan och Motala Ström. 
Dessa producerar normalt mellan 25 och  
30 procent av koncernens årsbehov av el-
energi. Tillsammans med egen mottryckskraft 
innebär det att Holmen producerar cirka en 
tredjedel av elenergibehovet internt. Under 
2008 var produktionen i vattenkraftstatio-
nerna en procent högre än ett normalår. 

…resterande mängder köps
Merparten av den elenergi som behövs vid 
Holmens anläggningar köps externt. Koncer-
nen är därmed en av Sveriges största köpare 
av elenergi. För att hantera de risker som 
detta innebär sluts prissäkrade långtidskon-
trakt med elleverantörerna. Fram till 2012 är 
elinköpen i Sverige fullt prissäkrade och för 
påföljande år fram till 2015 är 85 procent 
prissäkrade.   

Bioenergi täcker halva värmebehovet
Biobränslen, främst i form av bark samt 
vedhaltiga lutar vid sulfatmassatillverkningen, 
täcker cirka hälften av Holmens totala behov 
av värmeenergi. Tillsammans med återvun-
nen värmeenergi i TMP-processen innebär 
det att nästan två tredjedelar av den värmeen-
ergi som krävs, produceras internt. Den nya 
massalinjen vid Braviken gör att mängden 
återvunnen värmeenergi ökar. Resterande 
mängder värme produceras vid bruken med 
hjälp av naturgas, olja och gasol samt köps av 
externa leverantörer.

Överskottsvärme  
levereras till samhällen
Iggesunds Bruk och Hallsta ligger i nära  
anslutning till tättbebyggda samhällen.  
Det överskott av värmeenergi som uppstår  
vid dessa anläggningar levereras till de  
kommunala fjärrvärmenäten i Iggesund  
och Hallstavik. 

Energi

Holmen använder stora mängder energi. Det är framförallt tillverkningen  
av termomekanisk massa (TMP) som är elkrävande. Elenergi till konkurrens-
kraftiga priser är därför en av nyckelfrågorna för Holmens utveckling.Elenergi

Andel av Holmens totala 
användning, %

22

9

69

Inköpt

Egen
vattenkraft

Egen
mottryckskraft

Värmeenergi
Andel av Holmens totala 
användning, %

10

15

15

12

48

Biobränsle

Olja, 
gasol

Återvunnen 
värmeenergi

Inköpt 
värmeenergi

Natur-
gas

Elenergi
Andel av Holmens totala 
användning, %

22

9

69

Inköpt

Egen
vattenkraft

Egen
mottryckskraft

Värmeenergi
Andel av Holmens totala 
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elförsörjningen  
i holmen 2008

Holmen äger helt eller delvis 23  
vattenkraftverk. Mottryckskraften  
produceras vid industrierna. Den 
elenergi som köps in är i Sverige  
huvudsakligen producerad med  
hjälp av vattenkraft och kärnkraft. 

Vid Iggesunds Bruk genereras  
stora mängder värmeenergi genom 
att bränna vedhaltiga lutar. Vid  
Hallsta och Braviken återvinns  
värmeenergi från tillverkningen av 
TMP. Betydande mängder gene- 
reras också genom att elda bark.  
Vid Workington och Madrid  
används naturgas.

elenergi
Andel av holmens totala användning, %

 2008 2007 2006
Inköpt elenergi 69 69 70

Egen vattenkraft 22 23 18

Egen mot- 
tryckskraft 9 8 12

värmeenergi
Andel av holmens totala användning, %

 2008 2007 2006
Biobränsle 48 46 45

Återvunnen  
värmeenergi 15 14 14

Naturgas 15 14 15

Olja, gasol 12 16 16

Inköpt värme- 
energi 10 10 10

r Å v a r o r

Bågede i nordvästra Jämtland – ett av holmens 
helägda vattenkraftverk.
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energieffektivare tillverkning
Holmen Paper startade hösten 2008 en ny 
linje för energieffektiv tillverkning av termo-
mekanisk massa i Braviken. Anläggningen 
kommer att minska elenergiåtgången med 
cirka 25 procent jämfört med den tidigare lin-
jen. Investeringen uppgick till cirka 500 Mkr, 
varav Energimyndigheten bidrog med 40 Mkr. 

oljan fasas ut 
Vid Hallsta genomfördes åtgärder som mins-
kade behovet av olja med drygt 20 procent. 
Sedan 2005 har oljebehovet mer än halverats. 

De oljeeldade pannor som finns i Braviken 
planeras att byggas om till biobränsle eller 
ersättas med en ny panna. På sikt ska det göra 
bruket oberoende av olja.

Också vid Iggesunds Bruk genomförs  
investeringar för att minska oljeanvändningen.  
I slutet av 2009 väntas brukets behov av olja 
att ha minskat med 75 procent jämfört med 
2005.

mer egen vattenkraft
Holmen bygger ett nytt och effektivare  
kraftverk i Iggesundsån som ersättning för  
tre äldre. Kraftverket tas i drift under 2009.

Koncernen undersöker också möjlig- 
heterna att på ett varsamt sätt utnyttja  
outbyggda fallrätter.

Ökad andel intern energi
Holmen strävar efter att öka andelen egenpro-
ducerad energi. Huvudsakligen handlar det 
om att göra energianvändningen effektivare 
och ta vara på spillvärme och öka andelen 
bioenergi. 

energiledningssystem
Certifierade energiledningssystem finns vid 
koncernens svenska anläggningar. Sedan 
början av 2008 arbetar Workington enligt ett 
certifierbart energiledningsystem. Under 2009 
kommer Madrid att ha infört ett certifierat 
ledningssystem.

vindkraft förbereds  
Förstudier för att anlägga vindkraftsparker på 
Holmens marker pågår utanför Örnsköldsvik 
samt i närheten av Hallstavik och Norrkö-
ping. Samtliga platser som studeras ligger på 
skogsmark. Om förstudierna utfaller positivt 
är avsikten att bygga större vindkraftsparker 
på dessa platser.

mer biobränsle 
Holmen ökar successivt uttagen av biobränsle 
i egna skogar och har aktiverat sig som köpare 
och säljare på biobränslemarknaden i hela 
landet. 

Till följd av det sätt som Holmens skogar 
skötts på under lång tid ökar det samlade 
virkesförrådet i dem. Tillsammans med ytter-
ligare tillväxthöjande åtgärder blir det därför 
på sikt möjligt att avsevärt öka uttagen av 
både virke och biobränsle.   

torvtäkt 
Holmen utreder möjligheterna att skörda 
torv på koncernens marker. För att vinna 
erfarenheter öppnas en första torvtäkt utanför 
Örnsköldsvik under 2009.

Branschgemensamma åtgärder
Tillsammans med andra elintensiva företag 
deltar Holmen i BasEl i Sverige AB. BasEl ar-
betar för att öka tillgången på el till konkur-
renskraftiga priser.

Inom BasEls vindkraftprojekt, VindIn, 
uppförs de första vindkraftverken i Skutskär, 
och tas i bruk vid slutet av 2009. 

Holmen och fyra andra företag har påbör-
jat diskussioner för att kunna bygga kärnkraft 
tillsammans med en energibolagspartner.

Så arbetar Holmen med energifrågorna

r Å v a r o r

tillverkningen av  
tryckpapper kräver 
stora mängder energi.  
I gengäld är vedutnytt-
jandet högt – nästan  
100 procent. vid tillverk-
ningen av kartong enligt 
sulfatmetoden utnyttjas 
hälften av veden medan 
resten är ett värdefullt 
biobränsle.

Sulfatmassa tillverkas vid 
Iggesunds Bruk. Veden  
kokas i lut som löser upp 
den. Cellulosafibrerna frigörs 
hela och oskadade och 
med hela sin styrka i behåll. 
Ungefär hälften av innehållet 
i veden är cellulosafibrer som 
kan bli papper. Resten av 
vedämnena tas om hand och 
används som biobränsle. 

mekanisk massa tillverkas 
vid Hallsta och Braviken 
(båda TMP) och Workington 
(RMP). Veden sönderdelas 
mekaniskt i så kallade raffinö-
rer. Det krävs stora mängder 
elenergi för att driva raffinö-
rerna, vilket gör dessa bruk till 
stora förbrukare av elenergi. 
I gengäld kan hela innehållet 
i veden utnyttjas. Den värme 
som alstras i raffinörerna tas 
om hand och utnyttjas på 
andra ställen i processen. 
Bark och vedrester används 
som bioenergi.

returfibermassa (dIP).  
Avsvärtat returpapper är 
en utmärkt råvara för bland 
annat tidningspapper. Till-
verkningen vid Madrid är helt 
baserad på DIP. Vid Braviken 
utgör DIP cirka 40 procent  
av råvaran. 
 Till skillnad från tillverkning-
en av sulfat- eller mekanisk 
massa genereras ingen över-
skottsvärme, inte heller finns 
bark och vedrester. Därför 
krävs externa energikällor.

olika papper –  
olika energibehov  

vid Iggesund byggs ett nytt vattenkraftverk 
som ersätter tre äldre kraftverk.
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Klimatet har stigit fram som ödesfråga i värl-
den. För att bromsa den pågående föränd-
ringen av jordens klimat måste utsläppen av 
koldioxid och andra växthusgaser plana ut på 
nuvarande nivå och på sikt minska. EU antog 
i december 2008 en plan som innehåller defi-
nierade klimatmål för år 2020 (se sidan 36). 

kolets kretslopp på jorden är kompli-
cerat. Om upptag och avgång av koldioxid 
till och från atmosfären är lika stora blir det 
ingen klimatpåverkan. Men om nya mängder 
koldioxid tillförs atmosfären genom att elda  
fossila bränslen som kol och olja ändras för-
utsättningarna. Det blir varmare och väder-
mönstren förändras.

Också genom att hugga ner skog utan att 
ersätta den med ny, eller genom att förvandla 
skog till jordbruksmark, ökar mängden kol-
dioxid i atmosfären. 

Omvänt kan man utnyttja skogen och med 
klok skötsel få den att ta upp mer koldioxid 
än den skulle göra utan skötsel. 

eFFektIvt skogsbruk Har positiva klimat-
effekter. Av klimatskäl är det bäst att bruka 

skogen aktivt, producera mycket virke och 
tillverka produkter som kan ersätta klimat-
påverkande material i byggnader. Samma sak 
gäller biobränslen som kan ersätta olja. 

Tillverkningen av trävaror genererar bara 
små utsläpp av koldioxid. De skiljer sig 
därmed från stål, betong och plast som dels 
är ändliga material, dels orsakar betydande 
utsläpp av fossil koldioxid då de tillverkas.

Ett effektivare skogsbruk gör också att 
skogen tar upp mer koldioxid som lagras som 
kol både i träden och i marken. Av det skälet 
är det bra att gödsla skogen med kväve. Det 
gör att träden växer bättre och tar upp mer 
koldioxid samtidigt som kvävet gör att mer 
kol binds i marken. Mer virke innebär också 
fler produkter som lagrar kol och ersätter 
klimatskadliga material. 

att tIllverka produkter av naturlig råvara 
och energi som inte tär på ändliga resurser 
eller orsakar miljöproblem är ett allt starkare 
miljöargument. Holmen har ett bra utgångs-
läge med en naturlig och klimatneutral råvara 
och hög andel bioenergi.

Forskning om  
koldioxid/Fakta
många av de uppgifter som 
presenteras på detta och 
följande uppslag är hämtade 
från forskningsprogrammet 
lustra, inriktat på skogens 
och skogsmarkens roll för 
mängden växthusgaser i 
atmosfären.

lustra avslutades 2007 
efter att ha pågått i åtta år 
under medverkan av ett stort 
antal forskare och doktor-
ander från flera svenska 
universitet och högskolor.

www.mistra.org/lustra

Klimat

Holmens verksamhet är baserad på den naturliga och klimatneutrala  
råvaran virke vars produkter kan återvinnas både som material och energi. 
Som framgår av analysen på nästa uppslag har Holmens skogar och  
produkter positiva klimateffekter.

Naturlig och klimatneutral råvara



3 3

d e t ta  ä r  h o l m e n

h o l m e n  o c h  o m v ä r l d e n  2 0 0 8

Skogen har en viktig roll för klimatet
Skogens viktigaste roll i klimatarbetet är då 
trä används som byggnadsmaterial istället 
för andra, klimatpåverkande material och 
då de fossila bränslena olja och kol ersätts 
med biobränsle. 

upptag . Växande skogar tar upp mer koldioxid än  
de avger vilket är positivt för klimatet. Denna koldi-
oxid förvandlar träden till kol i sin biomassa. Ju mer 
skogen växer desto större är upptaget av koldioxid. 

Skogen läcker också koldioxid under hyggesfasen 
då barr och kvistar förmultnar. Men upptaget under 
en omloppstid (70-100 år) är många gånger större  
än denna avgång. 

lagrIng . Det kol som skogsträden ansamlar under  
sin livstid kan ses som ett temporärt kollager som 
upplöses sedan träden dött och börjar förmultna. 
Genom att använda trä i huskonstruktioner och  
produkter ”låser man in” istället in detta lagrade  
kol under ofta mycket lång tid – så länge som  
byggnaden eller produkten fyller sin funktion. 

substItutIon . Trä är ett utmärkt alternativ (substi-
tut) till stål och betong i de flesta typer av byggnader. 
Båda dessa material orsakar stora utsläpp av koldi-
oxid när de tillverkas. Trä genererar däremot bara 
obetydliga koldioxidutsläpp. 

Grenar, toppar och stubbar är också ett viktigt 
substitut till klimatpåverkande energislag som kol  
och olja. Det gäller också uttjänta träprodukter,  
till exempel rivningsvirke.

Skogens ålder styr upptaget av koldioxid

Plantskog Ungskog

Kolupptag

Mogen skogMogen skog

0År 20 40 60 80

AvverkningAvverkning

KolavgångKolavgång

Skogens förmåga att ta upp koldioxid 
står i relation till en mängd faktorer: 
Trädens ålder, hur skogen sköts, var i 
landet den ligger, klimat, markens nä-
ringsinnehåll och mängden nederbörd.   
 Skogarna i södra Sverige tar upp mer 
koldioxid på kortare tid än skogarna i 
landets norra delar. Omvänt avgår mer 
koldioxid från Sydsveriges skogsmarker 
än från dem i norra Sverige. Det beror 
på att förmultningen går snabbare i 
söder på grund av den högre årsmedel-
temperaturen.

Gammal skog – 90 år och uppåt. Trädens  
tillväxt och förmåga att ta upp koldioxid avtar 
när de passerat 90-årsåldern. Samtidigt sätter 
de nedbrytande krafterna in. Träd dör och  
grenar faller till marken vilket ökar avgången  
av koldioxid.

Plant- och ungskog – 1 till 20 år. Skogsmarken 
avger koldioxid på grund av att barr och grenar 
(förna) förmultnar. Den ökade solinstrålningen höjer 
marktemperaturen vilket påskyndar förmultningen. 
Träden är ännu för små för att kompensera av- 
gången. 

Yngre och medelålders skog 
– 20 till 90 år. Träden växer till 
som allra snabbast under denna 
period och tar då upp betydligt 
mer koldioxid än vad marken 
avger.

de angivna åldersintervallen är ungefärliga och varierar för olika delar av landet, liksom också med höjden  
över havet. Ju kallare klimat och ju högre över havet desto långsammare växer skogen.

d e t ta  ä r  h o l m e nK l I m at

Två ”sorters” koldioxid

Den biogena koldioxid som frigörs då 
biobränsle, och träbaserade produkter 
bränns, motsvarar den mängd som skulle ha 
frigjorts om de istället lämnats att förmultna 
naturligt. Den biogena koldioxiden ingår 
redan i kolets kretslopp i atmosfären och 
bidrar därmed inte till växthuseffekten.

Den fossila koldioxid som frigörs då olja och 
kol bränns tillför atmosfären nya mängder 
koldioxid. Både olja och kol har ju legat 
lagrad i jordskorpan i miljoner år. Det är den 
fossila koldioxiden som är boven 
i klimatdramat.

Två ”sorters” koldioxid 
Koldioxid är koldioxid – men det finns ändå stor anledning att göra skillnad på 
var den kommer ifrån:Koldioxid är koldioxid – men det finns ändå stor anledning  

att göra skillnad på varifrån den kommer.

den biogena koldioxid som frigörs då 
biobränsle och träbaserade produk-
ter bränns motsvarar den mängd 
som skulle ha frigjorts om de istället 
lämnats att förmultna naturligt. den 
biogena koldioxiden ingår redan i  
kolets kretslopp i atmosfären och 
bidrar därmed inte till växthuseffekten.

den fossila koldioxid som fri- 
görs då olja och kol bränns tillför 
atmosfären nya mängder koldi-
oxid. Både olja och kol har ju legat 
lagrad i jordskorpan i miljoner år. 
det är den fossila koldioxiden som 
är boven i klimatdramat.
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Holmens skogar och produkter är bra för klimatet

Virkesförrådet i Holmens skogar ökar stadigt 
på grund av det sätt de skötts på under lång 
tid. Men idag sker en stor del av tillväxten i 
unga skogar som ännu inte är avverknings-
mogna, varför bara drygt 80 procent av 
den årliga tillväxten avverkas. Vartefter 
dessa skogar blir äldre går det också att öka 
virkesuttagen. Till detta ska läggas effekterna 
av det nya skötselprogram som började 
tillämpas 2006 och som bedöms kunna öka 
tillväxttakten med 25 procent inom 30 år. 
Det innebär också att skogens förmåga att  
ta upp koldioxid ökar. 

samtIdIgt ökas uttagen av biobränsle i 
koncernens skogar, vilket minskar samhällets 
behov av klimatskadlig olja i motsvarande 
grad. Holmen har satt som mål att produktion 
av bioenergi – från egna skogar och genom 
köp från privata skogsägare – ska öka med 
1 TWh till år 2020 (basår 2006; 0,42 TWh). 
Under 2008 låg leveranserna på 0,66 TWh 
varav en knapp tredjedel från egen skog.

carbon Footprint
Holmen har börjat arbetet med att beräkna 
så kallade Carbon Footprints för produkter-
na. Ett sådant ger besked om vilken mängd 
koldioxid en produkt genererar. Skogens 
upptag av koldioxid ingår som en positiv 
faktor medan tillverkning och transporter 
orsakar utsläpp av koldioxid. Den kolba-
lans som presenteras på detta uppslag är ett 
viktigt underlag i beräkningen av Carbon 
Footprints för Holmens produkter.

Holmens skogsbruk och använd- 
ningen av koncernens produkter inne-
bär att totalt 1,3 miljoner ton koldioxid 
årligen undandras från atmosfären.  
Det kan jämföras med att Sveriges 
totala utsläpp av klimatgaser uppgår till 
65 miljoner ton omräknat till koldioxid.

Kolanalys av holmens skogliga verksamhet

Ökningen är resultatet av det allt effek-
tivare skogsbruk som Holmen bedriver. 
Förrådsuppbyggnaden kommer att fortgå 
i ytterligare 30–40 år, då skogsmarkens 
produktionsförmåga kommer att vara 
fullt utnyttjad. 

Det ökande virkesförrådet inklusive  
barr och grenar i Holmens skogar binder 
ytterligare cirka 830 000 ton koldioxid i 
träden varje år. 

Ökande virkesförråd
Den årliga tillväxten i Holmens skogar 
överstiger avverkningarna. Därmed binds 
också mer kol i dem och de fungerar som 
en så kallad kolsänka. I medeltal beräk-
nas cirka 82 procent av tillväxten tas ut 
ur Holmens skogar under den närmaste 
tioårsperioden. Det innebär att det samlade 
virkesförrådet i skogarna, inklusive barr 
och grenar, kommer att öka med cirka  
700 000 kubikmeter (m3sk) per år. 

Kvävegödsling binder  
mer koldioxid 
Kvävegödsling gör att träden växer 
snabbare och att de därmed tar upp mer 
koldioxid. Kväve bidrar också till att 
hämma nedbrytningen av döda växtde-
lar i markskiktet vilket gör att förlus-
terna av koldioxid blir mindre. Kvävet 
har således en positiv dubbelroll i spelet 
om mängden kol i marken. 

Under 2008 gödslade Holmen 8 800 
hektar skogsmark, vilket motsvarar  
ett upptag av 33 000 ton koldioxid. 
Tillverkning, transporter och spridning 
av gödselmedel orsakade utsläpp av  
4 000 ton koldioxid.

Upptag/avgång från skogsmarken
Genom ansamling under flera tusen år finns 
det idag mer kol i skogsmarken än i de träd 
som växer på den. I fastmarkerna är kolet 
stabilt. Däremot läcker kol från torvmarker, 
i synnerhet där grundvattnet tidigare sänkts 
genom dikning.

Fastmarker 
Holmen beräknar att de egna fastmarker-
na vare sig tar upp eller avger koldioxid. 

torvmarker
Holmen beräknar att avgången av växt-
husgaser (omräknat till koldioxid) från 
koncernens torvmarker uppgår till cirka 
300 000 ton per år. 

analyserade effekter

Så är analysen upplagd
Det är inte möjligt att exakt fastställa alla upp-
gifter om skogens roll för klimatet. Holmen har  
därför valt att redovisa uppgifterna under  
två rubriker: 
1. analyserade effekter: Uppgifter som kan  
 fastställas med tämligen stor säkerhet. 
2. Bedömda effekter: Uppgifter som bara  
 låter sig uppskattas.

K l I m at
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holmens kolanalys/Fakta
holmen genomförde 2007 en studie  
av koncernens roll för klimatet. resul-
taten av denna, samt från forskning 
vid Sveriges lantbruksuniversitet, 
Skogforsk och forskningsprogrammet 
lustra, ligger till grund för de beräk-
ningar som redovisas här. 

Siffrorna för ökande virkesförråd och 
bedömda effekter är genomsnitt för 
åren 2004–2008. Övriga siffror utgår 
från förhållandena 2008.

analyserade effekter
Kolsänka i träden genom  
ökande virkesförråd     – 830 000 

Fastmarker, upptag/avgång  
av växthusgaser                           0

Torvmarker, avgång av  
växthusgaser + 300 000

effekter av skogsgödsling  – 33 000

effekter av gödseltillverkning  + 4 000 

Skogsskötsel, avverkning  
och transporter i skogen  + 16 000

virkestransporter + 16 000

Biobränsle, substitut till olja     – 46 000 

Summa  
analyserade effekter – 573 000  

Bedömda effekter
Granträvaror, konstruk- 
tionsvirke, substitut till  
andra, klimatpåverkande  
byggnadsmaterial        – 215 000 

Granträvaror, kolsänka   – 220 000 

Furuträvaror, kolsänka   – 305 000

Summa  
bedömda effekter   – 740  000

Summa totalt
analyserade effekter   – 573 000
Bedömda effekter   – 740 000

Summa analyserade  
och bedömda effekter,    
ton co2 per år – 1 313 000

Beräkningsunderlag finns på  
www.holmen.com

Ton koldioxid (co 2) per år

De effekter som redovisas under denna rubrik 
är sådana som idag inte går att mäta exakt.  
Det handlar om så kallade substitutionseffekter. 
Bakom de redovisade siffrorna finns kvalifice-
rade bedömningar och forskningsresultat inom 
området.   

Sågtimmer, konstruktionsvirke 
Trä kan i många fall användas i stället för be-
tong och stål som byggnadsmaterial. Dessa ger 
upphov till stora utsläpp av fossil koldioxid vid 
tillverkningen. Trävaror orsakar däremot bara 
låga utsläpp av koldioxid. 

En kubikmeter trä undandrar 0,9 ton koldi-
oxid från atmosfären genom lagring och ersät-
ter material som släpper ut 1,1 ton koldioxid. 
Den sammanlagda effekten av kollagring och 
substitution uppgår således till 2 ton koldioxid 
per kubikmeter trä.

Holmen bedömer att den mängd konstruk-
tionsvirke som tillverkas av timmer från 
koncernens skogar kan minska samhällets 
utsläpp av fossil koldioxid med i storleksord-
ningen 215 000 ton per år.

Effekten av kollagring i trävarorna bedöms 
uppgå till 525 000 ton koldioxid per år.

Bedömda effekter Summering

avverkning 
Avverkning och transporter av virke  
liksom röjning, plantskoleverksamhet  
och persontransporter orsakar utsläpp  
av koldioxid.

Holmen återbeskogar nästan 13 000 
hektar skogsmark och avverkar i ge-
nomsnitt 3,2 miljoner kubikmeter (m3sk) 
virke per år. De maskiner och den ut-
rustning som utnyttjas orsakar utsläpp 
på cirka 16 000 ton koldioxid per år.

virkestransporter
Transporterna av virke från skogen till 
egna och andra skogsföretags industrier 
utförs huvudsakligen av lastbilar. 

Virkestransporterna orsakar utsläpp  
på cirka 16 000 ton koldioxid per år.

Biobränsle 
Biobränsle är ett substitut till olja som 
direkt minskar samhällets utsläpp av 
fossil koldioxid. Under 2008 levererade 
Holmen drygt 0,18 TWh biobränsle från 
egna skogar. 

Mängden biobränsle från Holmens egna 
skogar minskar samhällets utsläpp av 
fossil koldioxid med cirka 46 000 ton.

d e t ta  ä r  h o l m e nK l I m at
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handeln med utsläppsrätter  
är bra för klimatet…
Sedan 2005 gäller ett EU-system för han-
del med utsläppsrätter för fossil koldioxid. 
Systemet berör anläggningar och företag som 
släpper ut koldioxid till atmosfären. 

Under provperioden 2005–2007 tilldelades 
företagen ett specificerat antal utsläppsrätter. 
De enheter som släppte ut mer fossil koldi-
oxid än vad de blivit tilldelade var tvungna 
att köpa utsläppsrätter på den marknad som 
skapades. Säljare var främst företag som inte 
behövde utnyttja sina tilldelningar fullt ut. 

Systemet är nu permanent. För perioden 
2008–2012 är den totala tilldelningen av 
utsläppsrätter mindre än under provperioden, 
vilket ligger i linje med systemets intentioner. 

Holmens anläggningar ingår i handelssys-
temet. Koncernen har för år 2020 satt mål för 
utsläppen av fossil koldioxid. 

… men det finns negativa bifeffekter
Holmen ser positivt på de initiativ som nu 
tas för att bemästra klimatproblemen. Dock 
vänder sig koncernen mot att handelssystemet 
inte beaktar de indirekta effekter på elpriset 
som uppstått. I Norden produceras cirka 70 
procent av elenergin med hjälp av vattenkraft 
och kärnkraft. Den övriga produktionen sker 
huvudsakligen med hjälp av fossila bräns-
len. För de kraftverk som använder sådana 
innebär handeln med utsläppsrätter stora 
kostnader, vilket får genomslag på elpriset. 
Priset sätts enligt marginalprincipen vilket 
innebär att priset på den dyraste elen slår 
igenom på all el. 

Holmen välkomnar initiativ som syftar till att 
bryta den elprisdrivande effekt som handeln med 
utsläppsrätter inneburit.

Styrmedel inom klimatområdet

nästan dagligen kommer nya rap-
porter som befäster den rådande 
uppfattningen om att jordens 
klimat håller på att bli varmare. 

K l I m at

Nya lagar införs och olika typer av initiativ tas nu över hela världen för  
att komma till rätta med den pågående förändringen av jordens klimat.  
Bland annat har EU beslutat om nya klimat- och energimål för 2020.



3 7

d e t ta  ä r  h o l m e n

h o l m e n  o c h  o m v ä r l d e n  2 0 0 8

Kyotoregel med frågetecken 
Enligt Kyotoprotokollets regler om ”Skogs-
skötsel” bör de länder som skrivit under 
protokollet utnyttja skogens förmåga att binda 
koldioxid. Detta ger möjligheter att skapa 
ett handelsystem som bygger på upptagen av 
koldioxid, istället för som hittills på utsläppen. 
Det skulle innebära att länder som sköter sina 
skogar så att deras förmåga att ta upp koldi-
oxid ökar, ges krediter som motsvarar den på 
så sätt extra upptagna mängden.

Holmen anser att effekterna av ett sådant sys-
tem ännu inte är tillräckligt utredda. Till exempel 
finns risk att det leder till förrådsuppbyggnad i 
skogen istället för ökad användning av trävaror, 
vilket är kontraproduktivt för klimatet. 

energiskatter och frivilliga avtal
En skatt på elkraft infördes i Sverige 2004. 
Genom den lag som infördes året därpå, 
Program för Energieffektivisering (PFE), kan 
elintensiva företag undvika skatten genom att 
spara energi och införa energiledningssystem. 
PFE-lagen gäller till och med 2009 och mycket 
tyder på att lagen kommer att förlängas. 

Brittiska företag kan i enlighet med CCA 
(Climate Change Agreement) minska sin  
energiskatt med 80 procent. 

Holmen har infört energiledningssystem vid 
alla svenska enheter och har program för att ef-
fektivisera användningen av energi. Företaget har 
därigenom kunnat minska kostnaderna för elskatt 
med cirka 20 Mkr per år.

Ett energiledningssystem togs under 2008  
i drift i Workington. Madrid kommer under 2009 
införa ett sådant system.

elcertifikat
Enligt en svensk lag från 2003 tilldelas den 
som producerar förnybar el ett elcertifikat  
för varje tillverkad MWh. Som förnybar el 
räknas sådan el som har sitt ursprung i uthål-
liga energikällor som ny vattenkraft och bio-
bränsle. Elanvändarna är skyldiga att köpa ett 
visst antal sådana certifikat i förhållande till sin 
förbrukning – så kallad kvotplikt. När kvot-
plikten skärps ökar efterfrågan på förnybar el. 
Den elintensiva industrin är undantagen kravet 
på kvotplikt. Systemet har förlängts till 2030 
samtidigt som ambitionsnivån höjts.

Holmen producerade under 2008 certifikats-
givande el vid bruken i Sverige samt vid ett antal 

småskaliga vattenkraftverk. Det redovisade  
resultatet för 2008 avseende elcertifikat var  
72 (2007: 49) Mkr.

eUs klimatpaket
I slutet av 2008 fattade Europaparlamentet 
beslut om ett åtgärdsprogram på energi- och 
klimatområdet. Det innebär att EU till 2020 
ska minska utsläppen av växthusgaser med 20 
procent jämfört med 1990. 

Holmen ingår i en företagssektor som 
deltar i handelssystemet med utsläppsrätter för 
koldioxid. För dessa sektorer är kraven större. 
Utgående från nivån 2005 ska utsläppen 
minska med 21 procent till 2020. 

Andra viktiga EU-mål är att energianvänd-
ningen till 2020 ska effektiviseras med 20 pro-
cent och att 20 procent av energin ska komma 
från förnybara energikällor. 

Holmen ser positivt på klimatpaketet som 
ligger i linje med de klimat- och energimål som 
gäller i koncernen och för branschen som helhet. 

holmen gör vindmätningar på  
flera platser som ett led i för-
beredelserna för att anlägga 
vindkraftparker på koncernens 
skogsmarker. 

Skogen rymmer stora potentialer för både klimatneutrala produkter och olika energislag.

d e t ta  ä r  h o l m e nK l I m at
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Ekonomisk utveckling

Efterfrågan på tidningspapper i Europa 
sjönk under 2008. Balansen mellan utbud och 
efterfrågan var dock relativt god beroende 
på betydande kapacitetsneddragningar. Även 
efterfrågan på färskfiberkartong minskade 
men priserna kunde höjas under andra halv-
året. Trävarumarknaden var svag till följd av 
vikande byggkonjunktur. Den svenska skogs-
industrins efterfrågan på virke var fortsatt hög 
och virkespriserna nådde toppnoteringar under 
året. Vattenkraftproduktionen var något över 
normal nivå.

resultat 2008. Holmen-koncernens rörelsere-
sultat (exklusive jämförelsestörande poster) blev 
1 412 Mkr jämfört med 2 286 Mkr året innan. 
Nedgången beror främst på lägre priser för tid-
ningspapper och trävaror samt högre kostnader. 
Jämförelsestörande resultatposter uppgick till 
-361 (557) Mkr och härrör huvudsakligen från 
de nedläggningar som gjordes under året. 

holmen Paper
Den totala förbrukningen av tidningspapper  
i Europa minskade med 3 procent under 2008. 
Holmen Papers leveranser steg däremot med  
1 procent. 

Den minskade efterfrågan beror delvis på 
den svagare konjunkturen, men sannolikt också 
på ändrade konsumtionsmönster och minskat 
tidningsläsande. Holmen möter denna situation 
genom att ställa om produktionen. Andelen MF 
Journal och returfiberbaserat LWC-papper ökas 
samtidigt som kapaciteten för tidningspapper 
minskas med 15 procent genom stängningen av 
en pappersmaskin i Hallsta. Samtidigt minskas 
produktionen av bestruket tryckpapper med 
145 000 ton genom nedläggningen av Wargön. 

Flera kostnadsbesparande investeringar  
genomfördes, bland annat kördes en ny massa-
linje vid Braviken igång som minskar elenergi-
förbrukningen med 25 procent jämfört med 
den tidigare linjen. 

rörelseresultatet (exklusive jämförelse- 
störande poster) blev 280 (623) Mkr. Det lägre 
resultatet förklaras främst av lägre försäljnings-
priser och högre kostnader för insatsvaror. 

Iggesund Paperboard 
Marknadsläget för färskfiberkartong försvaga- 
des under 2008. Totalt minskade efterfrågan  
i Europa med 2 procent. Iggesund Paperboards 
leveranser minskade med 4 procent.  

För första gången på många år nådde inte Holmen det uppsatta lönsamhets- 
målet. Anledningen var främst fortsatta kostnadsökningar på virke och andra  
insatsvaror samt lägre priser på tidningspapper. 

Försämrat resultat – kapaciteten minskades

Rörelseresultat
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Iggesund Paperboards kartong har en 
mycket stark position på marknaden. De 
framtida tillväxtmöjligheterna är goda.

Efter omfattande utvecklingsarbete intro- 
ducerades en ny generation av Iggesunds  
numera klassiska kvalitet Invercote. Den 
möttes med positiva reaktioner från kun-
derna. En oberoende undersökning visar att 
affärsområdets båda varumärken Invercote 
och Incada fortsatt är de starkaste i Europa. 

rörelseresultatet blev 320 (599) Mkr. 
Försämringen beror på lägre produktion  
och leveranser samt högre råvarukostnader. 

holmen timber 
Efter det mycket starka året 2007, försva-
gades marknaden och priserna föll. Holmen 
Timbers leveranser ökade något.  

Anledningen till den lägre efterfrågan  
är den vikande konjunkturen och det mins-
kade byggandet i hela Europa. På längre  
sikt ser dock förutsättningarna bra ut,  
inte minst på grund av trävarornas goda 
klimategenskaper. Med det nya sågverket  
i Braviken, som kommer att tillverka  
konstruktionsvirke, stärker Holmen sin 
ställning på denna allt viktigare marknad.

rörelseresultatet (exklusive jämförel-
sestörande post) sjönk till 13 (146) Mkr. 
Försämringen förklaras främst av lägre 
försäljningspriser.

holmen Skog
Efterfrågan på virke var fortsatt hög.  
De svenska virkespriserna nådde rekord- 
nivåer vid mitten av året innan de började 
vända nedåt under hösten. 

Holmen Skogs verksamhet i södra 
Sverige präglades av förberedelserna inför 
det nya sågverket i Braviken. Köpområdet 
vidgades och organisationen förstärktes. 

rörelseresultatet (exklusive jämförel- 
sestörande post) uppgick till 632 (702) Mkr. 
Högre virkespriser påverkade resultatet 
positivt, samtidigt som kostnaderna för  
avverkning och skogsvård ökade.

holmen energi
Produktionen av elenergi i Holmens  
hel- och delägda vattenkraftverk var  
högre än ett normalår beroende på god 
tillrinning i vattendragen.

Arbetet med att utvärdera olika alter-
nativ för förnybara energislag fortsatte  
med hög prioritet. 

Flera områden på koncernens marker  
för lokalisering av vindkraftparker  
studerades och vindmätningar inleddes. 
Holmen har ambitionen att bygga 1 TWh 
vindkraft. 

rörelseresultatet ökade till 327 (272)  
Mkr som följd av högre elpriser. 

Försäljning till 
kunder 19 334 Mkr

Holmens verksamhet 2008 fördelad på intressenter 1)

Kunder

Leverantörer

Anställda

Långivare

Staten

Aktieägare

Försäljning av papper, kartong, trävaror, virke och el 

1) Baserat på koncernens resultaträkning.

Inköp av varor och tjänster samt avskrivningar m m 

Löner och sociala kostnader

Räntor

Skatter

Nettoresultat

Styrelsens förslag till utdelning

19 334

-15 318

- 2 965

-311

-98

642

756

Mkr

Anställda

Aktieägare

79%

2%
1%

15%

3%

Långivare 

Leverantörer

Staten 

Finansiella mål 
lönsam verksamhet skapar 
arbetstillfällen och gör det 
möjligt att köpa insatsvaror, 
betala skatter och lämna  
avkastning till ägare och  
finansiärer.

Lönsamheten är också en förutsätt-
ning för investeringar som gör att före-
taget kan utvecklas i linje med gradvis 
förändrade marknadsförhållanden. 
Holmen har därför ställt upp två finan-
siella mål som stödjer en långsiktig 
och hållbar ekonomisk utveckling:  

Finansiellt mål 1: Lönsamheten 
ska vara god och avkastningen på 
investerat kapital uthålligt överstiga 
marknadsmässig kapitalkostnad. Det 
innebär i korthet att en investering i 
Holmen ska vara minst lika bra som 
en genomsnittlig investering i annan 
verksamhet. Det ger Holmen tillgång 
till kapital för att växa och utvecklas. 

Koncernen har under en längre period 
uppnått sitt lönsamhetsmål. Däremot 
var avkastningen under året 3 procent 
under målet.

Finansiellt mål 2: Holmen ska ha 
en stark finansiell ställning som gör 
det möjligt att fatta långsiktiga beslut 
oavsett hur konjunkturförutsättningar 
eller lånemöjligheter ser ut på kort sikt. 
Det innebär att skuldsättningen inte 
ska vara för hög och mätt som skuld-
sättningsgrad (finansiella nettoskulden 
i förhållande till det egna kapitalet) 
är målet att ligga inom intervallet 
0,3–0,8. 

Vid utgången av 2008 var Holmens 
skuldsättningsgrad 0,48.

aktieutdelning. Holmen har också 
ett finansiellt mål för aktieutdelning 
som innebär att den ordinarie utdel-
ningen till aktieägarna årligen ska 
uppgå till mellan 5 och 7 procent av 
eget kapital. Det ger aktieägarna en 
stabil avkastning från verksamheten 
av de vinstmedel som inte behöver 
återinvesteras. 

Under de senaste tio åren har den  
ordinarie utdelningen i genomsnitt 
uppgått till mellan 5 och 6 procent  
per år. Styrelsen har föreslagit en 
utdelning om 9 kronor per aktie till  
årsstämman 2009, vilket motsvarar  
5 procent av eget kapital.
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Arbetssätt

Miljöansvar

Samverkansgrupper 
miljörådet verkar för att 
miljöpolicyn tillämpas samt 
bereder policyfrågor. rådet 
består av miljöansvariga inom 
affärsområdena och bruken 
och leds av koncernens  
miljö- och hållbarhetschef.

energirådet beslutar om 
prissäkringar på el samt om 
elcertifikat och utsläppsrät-
ter. energirådet består av 
representanter för berörda 
affärsområden och koncern-
staber. 

klimatfrågorna bevakas 
främst av koncernstab Teknik. 
Ansvaret för energieffektivi-
sering ligger inom affärsom-
rådena. viss samordning sker 
via koncernstab Teknik och i 
koncernledningen som också 
följer upp koncernens klimat- 
och energimål.

övriga samverkans-
grupper på miljöområdet 
behandlar frågor om lednings-
system, kemikalier (reAch), 
vattenrening, transporter  
samt av avfall.

Holmens miljöpolicy anger hur 
miljöansvaret i koncernen fördelas 
och hur miljöarbetet ska bedrivas. 
Verksamheten kontrolleras av miljö-
myndigheterna och de för lednings-
systemen certifierade revisorerna.

Holmens mIljöpolIcy innehåller principer för 
miljöarbetet i koncernen och täcker merpar-
ten av de miljöaspekter som är relevanta för 
Holmen och dess intressenter. Miljöpolicyn 
reviderades under 2008.

mIljöansvar . Koncernens styrelse och  
VD samt cheferna för affärsområdena har  
det övergripande ansvaret för miljön. Det  
operativa miljöansvaret ligger hos plats-  
och skogschefer. 

Koncernens miljöchef leder Holmens  
 miljöråd och samordnar miljöinsatserna.

myndIgHetskontroll . Anläggningarna har 
miljötillstånd med villkor för bland annat 
utsläpp till luft och vatten. Den industriella 
verksamheten kontrolleras regelbundet av 
miljömyndigheterna. Den skogliga verksam-
heten kontrolleras av Skogsstyrelsen. 

ledningssystem  
och skogscertifieringar
certIFIerade mIljölednIngssystem enligt 
ISO 14001 tillämpas vid alla enheter liksom  
i skogsbruket. Kvalitetsledningssystem finns 
vid alla tillverkande enheter och dessa är 
certifierade enligt ISO 9001. 

energIlednIngssystem finns vid samtliga 
svenska enheter. Workington arbetar sedan 
början av 2008 enligt ett certifierbart led-
ningssystem. Madrid kommer att införa ett 
certifierat ledningssystem under 2009.

certIFIerade skogsbruksstandarder . 
Holmens skogsbruk är certifierat enligt de 
internationella standarderna PEFC och FSC.

kontroll av mIljöcertIFIerIngarna . Alla 
certifierade system kontrolleras regelbundet 
av externa certifierade revisorer. 

leverantörsbedömnIng . Holmens inköps-
funktioner håller på att samordnas. Miljö- 
och kvalitetskrav ställs på leverantörerna av 
varor och tjänster. 
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Holmens verksamHet regleras av miljö-
myndigheternas villkor. Därutöver ställer 
också de certifierade ledningssystemen 
miljökrav. Systemen innehåller kvantita-
tiva miljö- och energimål som regelbundet 
revideras och skärps med sikte på ständiga 
förbättringar. Ett urval av målen för varje 
enhet presenteras på Holmens hemsida.

prIorIterade mIljöaspekter utgörs av 
utsläpp till luft och vatten samt avfall. 
Utvecklingen följs fortlöpande genom 
kontinuerliga mätningar och omfattande 
statistik som är offentlig och kontrolleras 
av miljömyndigheterna. 

Sedd i flerårsperspektiv är utvecklingen 
per ton slutprodukt positiv för samtliga 
miljöaspekter. Detaljerade uppgifter för 
varje enhet presenteras på sidorna 60–61. 

Klimat- och energimål  
  Användningen av fossila bränslen   

 ska 2020 ha minskat med 90 procent  
 i de svenska verksamheterna jämfört  
 med 2005. 

  Koncernens specifika energianvänd- 
 ning (MWh/produktenhet) ska fram  
 till 2020 effektiviseras med 15 procent  
 jämfört med 2005.

  Certifierade energiledningssystem  
 ska vara införda senast 2009.

  Tillväxttakten i Holmens skogar  
 bedöms kunna öka med 25 procent  
 inom 30 år samtidigt som naturligt   
 förekommande växter och djur ges  
 förutsättningar att långsiktigt fortleva  
 i skogslandskapet.  

  Uttag och leveranser av biobränslen  
 ska ökas med 1 TWh fram till 2020  
 jämfört med 2006.

energI- ocH resursanvändnIng är 
aspekter som finns med i så gott som alla 
projekt. Holmen har här mycket goda 
förutsättningar. Tillverkningen utgår 
från den förnybara råvaran virke. Cirka 
hälften av värmeenergin produceras med 
hjälp av biobränslen. 

FossIl energI mInskar . Holmens an-
vändning av olja vid de svenska enheterna 
kommer att minska radikalt inom de 
närmaste tio åren. 

De engelska och spanska bruken för-
sörjs med energi från lokala energieffek-
tiva kombikraftverk baserade på naturgas. 
Det är ur klimatsynpunkt det bästa fossila 
alternativet till biobränslen. 

under 2008 genomFördes flera miljö-
relaterade åtgärder och utredningar.  
Detta är ett urval: 

  Koncernens miljöpolicy reviderades,  
 bland annat med avseende på klimat  
 och energi.

  Vid Braviken startades en ny linje för  
 energieffektiv tillverkning av termo- 
 mekanisk massa. Jämfört med den  
 tidigare linjen minskar elförbrukningen  
 med cirka 25 procent.  

  Länsstyrelsen förelade Iggesunds Bruk  
 att muddra brukets reningsanläggning  
 för att förbättra dess funktion. Åtgär- 
 den medförde att två villkorsgränsvär- 
 den överskreds. I samråd med läns-  
 styrelsen fullföljdes muddringen var- 
 efter utsläppsnivåerna normaliserades. 

  Arbetet med att komplettera den  
 externa reningsanläggningen vid  
 Iggesunds Bruk med ett steg för kemisk  
 fällning påbörjades.  

  Oljeförbrukningen vid Iggesunds Bruk  
 kunde minskas med ytterligare drygt  
 15 procent. Sedan 2005 har förbruk- 
 ningen minskat med nästan 30 procent. 

  Vid Hallsta minskade förbrukningen av  
 olja med drygt 20 procent. Sedan 2005  
 har förbrukningen mer än halverats. 

  Bruket i Madrid kommer från 2010  
 att ersätta allt friskvatten med renat,  
 kommunalt avloppsvatten som   
 renats ytterligare med hjälp av avan- 
 cerad teknik. Bruket blir det första   
 i Europa som tillverkar papper med  
 100 procent returpapper och 100  
 procent returvatten. 

  En analys av Holmens skogliga verk- 
 samhet (inklusive produkter) visar att  
 cirka 1,3 miljoner ton koldioxid årligen  
 undandras från atmosfären. Det kan  
 jämföras med utsläppen av fossil  
 koldioxid från koncernens samtliga  
 anläggningar som under 2008 var  
 cirka 0,4 miljoner ton.

  Holmen Skog arrangerade en stor  
 skoglig exkursion där koncernens  
 metoder för naturvård demonstrerades  
 för skogsforskare och branschföre- 
 trädare. 

  Ett nytt effektivt vattenkraftverk bör- 
 jade byggas i Iggesundsån som ersätt- 
 ning för tre äldre kraftverk.

överskrIdanden . Vid några enheter 
överskreds riktvärdena för utsläpp till luft 
och vatten. Med undantag för Iggesunds 
Bruk uppfylldes samtliga gränsvärden. 
Miljömyndigheterna informerades och 
åtgärder vidtogs. 

klagomål . Ett fåtal klagomål över bul-
ler och lukt framfördes av närboende 
till några av fabrikerna liksom också 
synpunkter på utförda eller planerade 
skogsavverkningar. Samtliga klagomål 
och synpunkter hanterades enligt reglerna 
i de certifierade miljöledningssystemen.

Miljöarbete 2008

Holmens miljöpåverkan har gradvis minskat genom en rad  
samverkande faktorer. Den pågående förändringen av jordens  
klimat ökar koncernens ansträngningar att förbättra energi- 
effektiviteten och minska användningen av olja.

I samband med den exkursion på tema miljö-
vård och klimatanpassade transporter som 
holmen Skog arrangerade under året släpptes 
också en berguv. lennart Öhman är engagerad i 
projektet Berguv nord som fött upp och plante-
rat ut nästan 1 700 berguvar sedan 1982. 
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Användningen av olja vid de svenska bruken fortsatte att minska. Sedan  
2005 har utsläppen av fossil koldioxid minskat med cirka 25 procent vid 
dessa bruk. Utsläppen till vatten ökade dock tillfälligt under 2008 på grund  
av oväntade utsläpp i samband med muddringsarbeten vid Iggesunds Bruk.
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Utsläpp och avfall 2008

FossIl koldIoxId. Koncernens totala utsläpp 
minskade något jämfört med 2007. Vid de 
svenska bruken var minskningen cirka tio 
procent. Här planeras nu åtgärder som succes-
sivt kommer att fasa ut oljan till förmån för 
biobränslen. Sedan 2005 har utsläppen av fos-
sil koldioxid från de svenska bruken minskat 
med cirka 25 procent både totalt och per ton 
slutprodukt.

Förutsättningarna för att minska utsläp-
pen av koldioxid i Workington och Madrid är 
begränsade eftersom båda bruken är beroende 
av naturgas.

svaveldIoxId. Koncernens totala utsläpp 
ökade något jämfört med 2007. Det beror 
huvudsakligen på att man vid Iggesunds Bruk 
började använda biobränslet beckolja. Svavel-
innehållet i denna olja är högre än i eldnings- 
olja. 

stoFt. Koncernens totala utsläpp ökade något, 
bland annat beroende på att torrare bränslen 
användes vid Hallsta.

kväveoxIder . Koncernens utsläpp ökade  
något både totalt och per ton slutprodukt.  
Vid Hallsta berodde detta på problem med 
reningsutrustningen. 

Vid Braviken minskade däremot utsläppen 
genom effektivare förbränning under året.

cod, suspenderande ämnen, kväve ocH  

FosFor . Holmens utsläpp av samtliga dessa 
ämnen ökade både totalt och per ton slut-
produkt jämfört med 2007. Anledningen är 
oväntade utsläpp i samband med den mudd-
ring som gjordes i reningsanläggningen vid 
Iggesunds Bruk för att göra reningen effekti-
vare. Efter avslutad muddring normaliserades 
utsläppsnivåerna. 

Vid Hallsta minskade utsläppen av främst 
suspenderande ämnen genom att effektiviteten 
på reningsanläggningen förbättrades.

deponerat avFall . Mängden avfall till  
deponi minskade både totalt och per ton slut-
produkt. Jämfört med 2002 är minskningen  
nästan 70 procent. Idag nyttiggörs hela 97  
procent av den totala mängden avfall som  
energi eller används på annat sätt (se sidan 46). 

Utsläpp till luft

Utsläpp till vatten

Avfall

m I l J Ö a n S v a r
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Holmens industriella verksamhet  
kräver tillstånd från miljömyndig-
heterna i respektive land. På samma 
sätt kontrollerar skogsvårdsmyndig-
heterna att skogsbruk och virkes- 
handel sker inom ramen för lagar  
och överenskomna regler. 

Tillstånd och certifieringar

eus Ippc-dIrektIv – Integrated Pollution 
Prevention Control – är ett fundament i EUs 
miljölagstiftning. I Sverige är IPPCs formella 
krav uppfyllda genom Miljöbalken (1999). 
Tillstånden för de anläggningar i Sverige som 
har tillstånd enligt Miljöskyddslagen har 
anpassats till IPPC enligt riktlinjer utfärdade 
2004.

certIFIerIngar . Holmen tillämpar certifie-
rade system för miljö-, energi- och kvalitets-
ledning samt skogsskötsel. Systemen är inte- 
grerade i verksamheten och revideras årligen 
av såväl intern som extern expertis.

Iso 14001 ocH Iso 9001 är internationella stan-
darder för miljöstyrning och kvalitetsledning.

ss 627750 är den svenska standarden för  
införandet av energiledningssystem vid  
energikrävande anläggningar.

Fsc – Forest Stewardship Council – är ett  
internationellt system för skogscertifiering, 
som stöds av flera miljöorganisationer.

peFc – Programme for the Endorsement  
of Forest Certification schemes – är ett från  
början europeiskt system för skogscertifie-
ring, som nu vunnit terräng även globalt.

spårbarHetscertIFIerIngar innebär att  
virke som används vid de certifierade an- 
läggningarna kan spåras till sitt ursprung.

andelen certIFIerat vIrke vid de olika 
industrierna varierar med tillgången i området. 
Holmen Skogs spårbarhetscertifiering innebär 
en försäkran om att även det ej certifierade 
virket: Inte är avverkat olagligt eller i strid 
med ursprungsbefolkningars rättigheter, inte 
kommer från kontroversiella källor, inte är 
genmodifierat, inte kommer från naturskogar 
som omvandlats till plantager. 

Certifikat för ledningssystemen och  
skogsstandarderna finns på   
www.holmen.com

Tillstånd från myndigheterna, år

Hallsta Miljöskyddslagen 2000

Braviken  Miljöbalken 2002

Madrid  IPPC 2006

Wargön  Miljöbalken 2002

Iggesunds Bruk Miljöskyddslagen 2003

Strömsbruk  Anmälningspliktig verksamhet med tillsyn av kommunen 2007

Workington IPPC 2002

Arkningsanläggningarna Kräver tillstånd bara för ett fåtal parametrar  –

Skärnäs Terminal Miljöbalken 1999

Iggesunds Sågverk  Miljöskyddslagen 1994

Holmen Energi  Tillstånd för vattenverksamhet (Miljöbalkens regler) –

Skogscertifieringar, år FSC PEFC

Holmen Skog  1998 2003

Miljöcertifierad skog i Sverige 2008
 Areal, miljoner hektar Andel av all skog, % 
FSC, skogsföretag    9,3 41        

FSC, privata skogsägare   1,1   5    

PEFC, skogsföretag   2,9   13      

PEFC, privata skogsägare   3,2 14  

totalt 13,6 59
Totalsiffrorna är justerade för det virke som kommer från dubbelcertifierade skogar    

Spårbarhetscertifieringar, år FSC

Hallsta  2008 2007
Braviken 2008 –
Wargön 2008 2007
Iggesunds Bruk 2007 2007
Workington 2005 –
Iggesunds Sågverk 2005 2004
Holmen Skog 2007 –
Holmen Mets 2007 –

Certifieringar, år ISO 14001 SS 627750 ISO 9001

Hallsta  2001 2005 1993

Braviken 1999 2006 1996

Madrid 2002 – 2000

Wargön 1999 2006 1995

Iggesunds Bruk  2001 2005 1990

Workington  2003 2008 1990

Iggesunds Sågverk 1999 2006 1997

Holmen Skog  1998 – –
1) Energiledningssystemet infört. Certifiering sker då engelsk standard har fastställts.

1)

m I l J Ö a n S v a r

Andel certifierat virke till Holmens anläggningar 2008, %
 Hallsta Braviken  Wargön Iggesunds Bruk Workington  Iggesunds Sågverk

FSC 19 14 1 31 100 45

PEFC 15 14 0 24  – 25

totalt 19 14 1 31 100 45
  varav från  
  Holmens skogar    3 7 0 23 – 28
Totalsiffrorna är justerade för det virke som kommer från dubbelcertifierade skogar    
Sifferunderlaget bygger på både verifierade och uppskattade volymer. Den förhållandevis låga andelen certifierat virke  
från egen skog förklaras av att merparten av Holmens skogar ligger i norra Sverige. Se också sid 26. 

PEFC
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miljöinvesteringar
dIrekta . Kostnader för utsläppsbehand- 
lande investeringar, till exempel olika  
typer av reningsutrustning. 

Integrerade . Kostnader för utsläppsföre-
byggande investeringar. Till exempel kan  
det handla om att äldre processutrustning  
byts mot ny med bättre miljöprestanda. 

el- ocH värmebesparande . Kostnader för 
investeringar som syftar till hushållning  
av el- och värmeenergi. 

miljökostnader
Interna ocH externa . Inkluderar kostna-
der för personal, drift av reningsutrustning, 
avfallshantering, underhåll, tillsyn, miljö- 
administration, utbildning, markunder- 
sökningar och miljökonsulter. 

kapItalkostnader . Avskrivningar för  
till exempel reningsutrustning. 

mIljöskatter ocH avgIFter . Till exempel 
skatt på deponerat avfall, koldioxidskatt  
och avgift för utsläpp av kväveoxider. 

Kommentarer
direkta, utsläppsbehand-
lande investeringar. huvud-
delen av kostnaderna gäller 
byggandet av en anläggning 
för rening av avloppsvatten 
vid Iggesunds Bruk samt 
åtgärder vid reningsanlägg-
ningen i hallsta.

Integrerade, utsläpps-
förebyggande investeringar. 
huvuddelen av kostnaderna 
gäller byggandet av ett nytt 
kraftverk i Iggesundsån.

el- och värmebesparande 
investeringar. merparten av 
det angivna beloppet avser 
den nya massalinjen för ter-
momekanisk massatillverkning 
vid Braviken som startades 
i augusti 2008. även de 
pågående investeringarna vid 
Iggesunds Bruk ingår liksom 
åtgärder för värmeåtervinning 
i madrid.

Interna och externa 
miljökostnader. Ökningen 
mellan 2007 och 2008 beror 
på kostnader som tillkom-
mit i madrid med anledning 
av utvecklingsprojektet om 
användning och besparing av 
vatten. Kostnaderna vad gäller 
avfallshantering har också 
ökat vid detta bruk.

Miljöskyddskostnader

Holmen redovisar miljöskydds-
kostnader i enlighet med Statis-
tiska Centralbyråns (SCB) riktlinjer. 

 direkta (utsläppsbehandlande)  92   6  16 

 Integrerade (utsläppsförebyggande)  36   14  39 

 el- och värmebesparande  396   189 – 

 totalt  524   209 55
  1) Ny separat uppgift från och med 2007

 Interna1) och externa  224   198  177 

 Kapital  90   82  76 

 miljöskatter och -avgifter  60   62 78

 Skogsbruk  60   60 50 

 totalt  434   402 381
  1) Samtliga affärsområden samt miljöfunktionen vid koncernstab Teknik

 Utsläppsrätter (koldioxid)  18   1  5 

 elcertifikat  72   49  41 

 värme till fjärrvärmenät  5   3 4

 Avfall för återvinning och nyttiggörande  32   22 16 

 totalt  127   75 66

miljöinvesteringar, mkr  2008  2007  2006

miljökostnader, mkr  2008  2007  2006

miljörelaterade intäkter, mkr  2008  2007  2006

1)

skogsbrukets mIljökostnader beräknas 
som värdet på det virke som av miljöskäl inte 
avverkas. Miljöåtgärderna i Holmens skogsbruk 
innebär att cirka tio procent av den produktiva 
skogsmarksarealen undantas från brukande  
och att således cirka tio procent av den möjliga 
volymen inte tas ut. Det årliga bortfallet av 
intäkter värderas till cirka 60 Mkr. 

Intäkter
Holmens anläggningar ingår i handelssyste-
met med utsläppsrätter samt i handeln med 
elcertifikat. Under 2008 erhölls miljörelaterade 
intäkter från de båda systemen.

FörsäljnIng av värme ocH avFall . Över- 
skott av värmeenergi som finns vid flera  
anläggningar såldes under 2008 till kommu-
nala fjärrvärmenät. 

Vid tillverkningen uppkommer olika typer 
av avfall. Stora delar av detta avfall kan 
återvinnas och nyttiggöras. Flera anläggningar 
sålde under 2008 sådant material till externa 
användare.

Straffavgifter
Överskridande av myndigheternas tillåtna 
nivåer för utsläpp kan rendera straffavgifter 
för det företag som orsakar utsläppet. Holmen 
orsakade inte några utsläpp som ledde till 
sådan påföljd under 2008.

Under hösten började en ny  
reningsanläggning byggas  
vid Iggesunds Bruk.
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Holmens affärsområden ansvarar för 
transporterna av produkter från bruken till 
kunderna. Holmen Skog organiserar trans-
porterna till industrierna av virke från skogen 
och importländerna. Virkestransporterna  
i Storbritannien organiseras av bruket i  
Workington.

För transporterna av övriga råvaror och 
förbrukningsmateriel ansvarar normalt  
respektive leverantör.

långtIdscHartrade Fartyg står för drygt 
hälften av det totala transportarbetet  
(tonkilometer) i Holmen. Lastutnyttjandet  
i fartygen är högt – över 90 procent.  
Fartygen utnyttjas också för transporterna  
av returpapper till Sverige.

järnväg utnyttjas framför allt för transpor-
terna av produkter från Sverige till Sydeuropa 
och i viss mån också för inkommande råvaror. 
Holmen strävar efter att använda järnväg där 
det är praktiskt och ekonomiskt möjligt.

lastbIlar är det huvudsakliga transportmed-
let för virkestransporter. Mellan de europeiska 
hamnterminalerna och kunderna är lastbilar 
oftast det enda alternativet. Samma sak gäller 
vid korta avstånd mellan tillverkningsenheten 
och kunden. 

Så arbetar holmen  
med transportmiljöfrågorna
transportutrednIngar . Holmen strävar ef-
ter att effektivisera transporterna och minska 
den miljöpåverkan de orsakar. Transportmil-
jögruppen sammanställer data för Holmens 
transporter inom Europa. Arbetet ger under-
lag för förslag till förbättringar. 

mIljöeFFektIvare Fartyg . Ett av Holmen Pa-
pers långtidschartrade fartyg är idag utrustat 
med katalysator, vilket minskar utsläppen av 
kväveoxider. Från och med 2010 kommer tre 
av fyra fartyg ha sådan utrustning.  

Alla fartyg som Holmen nyttjar drivs med 
olja som uppfyller det krav på mindre än 1,5 

procent svavelhalt som gäller för Östersjö- 
och Nordsjöfart. Holmen kommer också att 
anpassa fartygen så att framtida krav på lägre 
svavelhalt kan uppfyllas.

Holmen skog arbetar aktIvt med att 
minimera transportarbetet genom flödesopti-
mering och virkesbyten med andra skogliga 
aktörer. Företaget medverkar också i bransch-
projektet En trave till som syftar till att med 
bibehållet axeltryck öka lastkapaciteten hos 
virkesbilarna.  

elHybrIdskotaren el-Forest minskar 
bränsleåtgången för transporter i skogen med 
mellan 30 och 50 procent. Det första exemp-
laret i en serie av tre utprovas nu i praktisk 
drift. Holmen har beställt ett exemplar med 
leverans under 2010. 

koncernens tjänsteresor kartläggs med 
mål att minska omfattning och miljöpåver-
kan. En resepolicy färdigställs under 2009.

Hållbar utvecklIng är ett tydligt mål för så-
väl Holmen som hela den svenska skogsindu-
strin. Branschföreningen Skogsindustrierna har 
antagit gemensamma transport- och klimatmål 
för medlemsföretagen. De innebär att utsläp-
pen av fossil koldioxid från transporterna 
ska minska med 20 procent till 2020 och att 
gemensamma hållbarhetskriterier vid upp-
handling av transporter utarbetas senast 2010. 
Holmen deltar aktivt i branschens arbete.

Transporter

Holmen arbetar fortlöpande med 
att begränsa den miljöpåverkan 
som transporterna av råvaror och 
produkter orsakar. Uppföljning av 
transportdata ger underlag till för-
bättringar. 

m I l J Ö a n S v a r

holmens transporter 
inom europa
holmens transporter har kart- 
lagts vid två tillfällen, 2004 och 
2007. Produktionen ökade med 
cirka 14 procent mellan dessa år, 
främst beroende på att en ny pap-
persmaskin togs i bruk i madrid.  
lastbilstransporterna ökade och 
därmed koncernens totala trans-
portbehov. 

I tabellen redovisas fördelningen 
mellan olika transportslag för  
åren 2004 och 2007 samt beräk-
ningar av utsläppen av koldioxid 
som transporterna orsakat.  
Avgränsningarna samt beräk-
ningarna av utsläpp skiljer något 
mellan åren. 

det totala transportarbetet i  
holmen (råvaror, produkter och 
avfall) uppgår till cirka 5,5 miljar-
der tonkilometer. 

 2007  2004

Båt, %  54  62

Bil, %   39  34

Tåg, %  7  4

Utsläpp koldioxid,  
kg per ton  
slutprodukt  79,3  82,2

 transporter
      inom europa

elhybridskotaren el-Forest förbrukar 30–50 procent mindre dieselbränsle än konventionella 
skotare. maskinen på bilden är en prototyp. holmens första exemplar levereras 2010.
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Holmen strävar eFter att minimera mäng-
den avfall och nyttiggöra så stor andel som 
möjligt. Lagar, avfallsskatter och kostnader 
för deponering gör det angeläget att hante-
ringen är så kostnadseffektiv som möjligt. 

Källsortering tillämpas vid alla enheter. 
Anställda och entreprenörer utbildas fort-
löpande i avfallsrutinerna. 

En koncerngemensam grupp arbetar  
med att finna miljömässigt bra användning  
för det avfall som uppstår. 

aktuella frågor
Holmen fortsätter samarbetet med Värme-
forsk för att utveckla metoder och teknik för 
miljöriktig användning av förbränningsaskor. 
Den nya kontraktsperioden sträcker sig fram 
till och med 2011.

Iggesunds bruk . Aska, fällningsslam och 
grus från vedrenseriet används för täckning av 
kommunala deponier. Ett återvinningsföretag 
på orten tillverkar anläggningsjord med hjälp 
av osläckt kalk från bruket.

Under 2008 anlades en skogsväg på prov 
där en blandning av flygaska och grönluts-
slam harvades ner som bär- och förstärk-
ningslager i vägen. Inledande tester visar att 
vägens beskaffenhet, bland annat stabiliteten, 
är mycket bra.

Vid bruket uppförs en anläggning för 
kemisk fällning av avloppsvatten i syfte att 
effektivisera reningen. Detta kommer att 

generera cirka 20 000 ton slam per år. Flera 
projekt pågår för att finna det bästa använd-
ningsområdet för slammet.

Hallsta ocH Holmen skog . Storskaliga för-
sök pågår med att använda förbränningsaska 
som fyllnadsmaterial vid vägbyggen. Inbland-
ningen av aska ökar vägarnas bärighet och 
minskar risken för tjälskador. 

I och med nedläggningen av en av bru-
kets pappersmaskiner minskar behovet av 
biobränsle. Den bark som blir över säljs till 
externa värmeverk.   

madrId. Det slam som bildas vid avsvärt-
ningen av returpapper används inom den 
keramiska industrin som bindemedel vid 
tillverkning av byggstenar. Slammet används 
också för jordbruksändamål.

I och med att produktionen vid bruket 
ökat under senare år har också behovet av  
returpapper ökat. Detta genererar i sin tur 
mer avfall i form av slam och rejekt – bland 
annat plast. Bruket påbörjade under 2008 
flera projekt för att finna användningsom-
råden för dessa avfall.

Hallsta, bravIken ocH madrId. Metaller i 
form av häftklamrar och emballagetråd sor-
teras ut vid returpappershanteringen och säljs 
externt för återvinning. 

Vid Braviken nyttjas returpappersslam vid 
sluttäckning av en extern deponi. 

Holmen Paper har initierat projekt med 
syfte att förbättra hanteringen av slam och 
rejekt från returpapper.  

Wargön . Produktionen vid bruket lades ned  
i december 2008. I enlighet med brukets  
miljötillstånd påbörjades samtidigt arbetet 
med att ta hand om överblivna kemikalier  
och farligt avfall. 

Fyra kategorier avfall 
Det avfall som uppstår vid 
tillverkningen kan grovt 
delas in i fyra kategorier:

Brännbart avfall som 
nyttiggörs. Används 
huvudsakligen för att fram-
ställa värmeenergi i brukens 
fastbränslepannor. Vissa 
typer, till exempel slam från 
reningsanläggningar, kan 
efter behandling användas 
som jordprodukter. 

ej brännbart avfall som 
nyttiggörs. Under de se-
naste åren har flera projekt 
genomförts med syfte att 
finna alternativa använd-
ningsområden för det avfall 
som inte kan brännas. Bland 
annat har aska provats 
som vägbyggnadsmate-
rial, jordförbättringsmedel, 
cementersättning och till att 
täcka deponier med. 

ej brännbart avfall som 
deponeras. Som följd av 
lagstiftning och det fram-
gångsrika arbetet med att 
finna alternativa använd-
ningsområden har mängden 
deponerat avfall minskat 
med nästan 70 procent 
sedan 2001. 

Farligt avfall utgörs bland 
annat av spilloljor, kemika-
lierester, lysrör och liknande. 
Det farliga avfallet tas om 
hand av auktoriserade före-
tag för återvinning. En del av 
det farliga avfallet destrueras 
under kontrollerade former. 

Avfall

Vid tillverkningen av Holmens pro-
dukter uppstår olika typer av avfall.  
Merparten återvinns eller utnyttjas 
som energi. Sedan 2000-talets 
början har mängden avfall till deponi 
minskat med nästan 70 procent.

m I l J Ö a n S v a r

Avfall %

Brännbart avfall som nyttiggörs
– Bark, vedrester, returpappersavfall

Ej brännbart avfall som nyttiggörs
– Aska och reningsslam

Ej brännbart avfall som deponeras

Farligt avfall
– Spillolja, kemikalier mm

Som ett resultat av Holmens arbete med att nyttiggöra avfall har andelen deponerat avfall minskat till bara 3 procent

59%

38%

3%

< 0,1%

Fördelning av holmens avfall

en blandning av aska och grönlutsslam från Igge-
sunds Bruk testas som bärlager i en skogsbilväg.
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EUs regelverk för kemikalier 
(REACH) infördes 2007.  
Holmen arbetar systematiskt  
för att uppfylla dess krav. 

Kemikalier är nödvändiga i tillverkningen 
av papper och kartong för att bland annat 
ge produkterna specifika egenskaper. Vissa 
kemikalier används i stora mängder, medan 
andra förekommer i bara små kvantiteter.  

endast godkända kemIkalIer . Kemikalie-
grupper finns vid samtliga Holmens enheter. 
Kemikalier bedöms ur aspekter som teknisk 
funktion, produktsäkerhet, arbetsmiljö och 
yttre miljö. 

Holmen arbetar kontInuerlIgt med att 
utveckla och förbättra den gemensamma 
databas för kemikalier som används inom 
koncernen. Även de brittiska och spanska 
enheterna deltar i arbetet som sker i nära 
samarbete med de företag som levererar 
kemikalierna. 

Holmen redovIsar varje år den full-
ständiga användningen av kemikalier till 
miljömyndigheterna.

eu-FörordnIngen reacH skärper kraven 
på tillverkare och importörer av kemikalier 
att bedöma hälso- och miljörisker. Koncer-
nen arbetar för att uppfylla kraven, bland 
annat har ett REACH-nätverk utvecklats. 
Holmen följer också utvecklingen på områ-
det via branschorganisa tionerna i Sverige, 
Storbritannnien och Spanien. 

Den svenska Miljöbalken har tydliga regler 
för hur områden som är förorenade av tidi-
gare verksamheter ska hanteras. Vid några 
av koncernens nedlagda industrier har mark-
föroreningar påträffats. De kräver undersök-
ningar, miljö- och hälsoriskbedömningar och 
eventuellt också åtgärder. Arbetet genomförs 
i samråd med miljömyndigheterna. Nog-
granna utredningar ligger till grund för hur 
ansvaret för efterbehandling fördelas. 

nedlagda sågverk
För att skydda trävarorna mot röta och 
insektsangrepp var det tidigare praxis hos 
svenska sågverk att använda olika typer 
av träskyddsmedel. Dessa visade sig senare 
vara miljömässigt olämpliga och är sedan 
länge förbjudna.  

vId koncernens tIdIgare sågverk Håsta-
holmen, Stocka, Lännaholm och Sikeå an-
vändes sådana träskyddsmedel. Det innebär 
att delar av de före detta industriplatserna 

fortfarande är förorenade. Vid Sikeå  
sanerades ett område under 2008. Myndig-
heten har godkänt åtgärden och ärendet är 
därmed avslutat. På övriga sågverksplatser 
pågår markundersökningar. 

nedlagda sulfitfabriker
Vid de flesta sulfitmassabruk uppstod avfall 
i form av kisaska. Sådan aska innehåller 
metaller och användes ofta som utfyllnads-
material. 

Vid en del bruk tillverkades också blek-
ningskemikalier. Marken vid sulfitmassa-
bruk innehåller vanligtvis föroreningar som 
är karaktäristiska för sådan verksamhet. 

För Holmens del pågår utredningar om 
Strömsbruk, Loddby och Domsjö.   

produktIonen vId Wargön , där det tidi-
gare fanns en sulfitfabrik, lades ned i slutet 
av 2008. Holmen kommer i samråd med 
tillsynsmyndigheten att under 2009 utreda 
eventuella markföroreningar. 

Kemikalier

Avslutade verksamheter
Holmen hanterade under 2008 flera ärenden om markföroreningar  
vid nedlagda sågverk och sulfitmassabruk.

m I l J Ö a n S v a r

Buller
vid holmens anläggningar 
ingår buller som en viktig 
del av miljöarbetet. Genom 
olika åtgärder kan bul-
lerstörningar i närliggande 
områden begränsas eller 
elimineras.

Holmen mäter bullret vid anlägg-
ningarna. Samtliga enheter ligger 
under, eller i närheten av, de tillåtna 
värdena i miljövillkoren. 
 Genom att beakta buller när 
äldre utrustning ersätts med ny och 
genom bullerdämpande åtgärder 
har bullernivåerna vid Holmens 
enheter minskat.

Iggesunds Bruk. Bullerdämpande 
åtgärder vidtogs 2007. De buller-
mätningar som gjordes under 2008 
visar att miljövillkoret nu klaras.

Skärnäs terminal. Under 2008 
utfördes bullermätningar vid 
hamnen. Baserat på resultaten har 
myndigheterna krävt att Skärnäs 
vidtar åtgärder för att uppfylla 
riktvärden för buller nattetid. Åtgär-
derna genomförs i början av 2009.

Iggesunds sågverk. För att 
kunna köra timmersorteringen även 
nattetid har ett bullerplank byggts. 
Mätningen som utfördes under 
2008 visade att miljövillkoret för 
buller nu klaras.

Workington. Ett program för att 
minska bullret har arbetats fram till-
sammans med myndigheterna och 
närboende. Uppföljande mätningar 
görs 2010. 

hallsta. En åtgärdsplan för buller 
togs fram 2008. Bullerdämpande 
åtgärder vidtogs under året. En 
uppföljande mätning ska göras i 
början av 2009. Då kommer också 
betydelsen av nedläggningen av en 
pappersmaskin och returfiberhan-
teringen att utvärderas. 

madrid. Under 2007 installerades 
bullerdämpande utrustning vid bru-
ket. Mätningar som gjordes under 
2008 visar att bruket nu uppfyller 
myndigheternas krav.

annsofi lindvall, miljö- och kvalitetsingenjör  
på Iggesunds Bruk, arbetar med provtagning.
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Viktiga frågor som rör de anställda samord-
nas i ledningsgruppen för HR. Denna består 
av personalchefer från de större affärsområ-
dena och leds av koncernens personaldirektör. 
För specifika HR-frågor bildas arbetsgrupper 
där också fackliga representanter deltar. Vid 
de större enheterna finns personalchefer samt 
HR-specialister. 

hr-processen 
Arbetet vid koncernens personalavdelningar 
utgår från Holmens personalpolicy och 
HR-strategi. Tonvikten ligger på kompe-
tensförsörjning, ledarskap och organisation. 
Resultaten följs via nyckeltal och medarbe-
tarundersökningen Holmen Inblick. HR- 
frågorna ingår som en naturlig del i koncer-
nens verksamhetsplan. 

Policies 
Holmens samlade HR-policies utgör kon-
cernens syn på personalpolitiken. Samtliga 
policies är framtagna tillsammans med, eller 
förankrade hos, de fackliga organisationerna. 

personalpolIcyn uttrycker koncernens syn 
på vad som är gott personalarbete.

jämställdHetspolIcyn främjar en jämnare 
könsfördelning och att antalet kvinnor i  
kvalificerade befattningar ökar. 

lönepolIcyn tydliggör ledningens syn på vad 
som ska styra lönesättningen.

polIcyn För Intern arbetsmarknad stödjer 
anställda som vill byta arbete inom koncer-
nen och ser intern rörlighet som ett sätt att 
utveckla medarbetarna. 

Övriga hr-policies 
Ytterligare koncerngemensamma eller lokala 
policies finns för bland annat: 

  Utfyllnad av föräldralön 

  Utlandstjänst 

  Pensioner 

  Resor 

  Arbetsmiljö, skydd och säkerhet 

  Särbehandling 

  Droger 

  Rehabilitering 

  Internet och e-post. 

arbetsmiljö, brand och säkerhet 
Frågor inom dessa områden hanteras av en 
koncerngemensam grupp bestående av specia-
lister från affärsområdena. Arbetet med att ta 
fram en koncerngemensam arbetsmiljöpolicy 
pågår.

Holmens personalpolitik är inriktad på att utveckla ledarskapet, organisationen 
och medarbetarna. Arbetet styrs av lagar, avtal och interna policies. 

Arbetssätt

lagar och avtal/Fakta
det finns en rad lagar och 
avtal som reglerar den svenska 
arbetsmarknaden. liknande 
lagar finns också i Storbritan-
nien, Spanien och neder-
länderna: 

  Arbetsmiljölagen 

  Arbetstidslagen 

  lag om facklig förtroende-  
  mans ställning som reglerar  
 föreningsrätt och former  
 för fackligt inflytande

  lagen om medbestäm-  
 mande

  eU-lag om diskriminering

  Avtal mellan branschorgani- 
 sationen Skogsindustrierna  
 och fackliga organisationer

 lokala avtal mellan holmen  
 och fackliga organisationer.

Begreppet hr
Personalfrågorna i holmen 
samordnas under det interna-
tionellt etablerade begreppet 
hr (human resources). detta 
poängterar personalarbetets 
direkta koppling till företagets 
affärsidé.

Socialt ansvar



4 9

d e t ta  ä r  h o l m e n

h o l m e n  o c h  o m v ä r l d e n  2 0 0 8

S o c I a lt  a n S v a r

Holmens ambition är att HR-frågor som till 
exempel rekrytering, kompetensutveckling och 
avveckling ska hanteras enhetligt i koncernen. 
Det nya HR-system som införs vid Holmens 
svenska enheter under 2009 kommer att göra  
HR-arbetet effektivare. Systemet kommer 
också att införas vid övriga Holmen-enheter. 

hr-mål 
Holmen arbetar sedan flera år med strategiska 
mål för HR-arbetet:

  Humankapital 

  Ledarskap 

  Medarbetarsamtal 

  Antal arbetsolyckor 
  Andel kvinnliga chefer. 

Från och med 2009 omfattar de också  
enheterna i Spanien och England. 

Därutöver finns nyckeltal som följs må-
nadsvis via lönesystemen och kompletteras 
med resultaten från medarbetarundersök-
ningarna. Nyckeltalen analyseras. Brister 
leder till åtgärdsplaner. 

måluppfyllelse Sverige 2008
HumankapItal ocH ledarskapsIndex har 
förbättrats som en följd av ökat fokus på 
ledarskap och personalfrågor. 

medarbetarsamtal . Enligt personalpolicyn 
ska varje chef genomföra årliga medarbetar-
samtal. Antalet genomförda samtal har ökat. 
Kvaliteten är dock i många fall inte tillfreds-
ställande, bland annat infrias inte förvänt-
ningarna om att samtalen ska vara en grund 
för fortsatt utveckling.

På vissa enheter ges chefer och medarbe-
tare möjligheter att utbilda sig för att kunna 

genomföra konstruktiva samtal. Det nya HR-
systemet innehåller stöd för medarbetarsamtal 
och gör det också lättare att följa upp dem. 

antalet arbetsolyckor med frånvaro har 
minskat stadigt under 2000-talet. Dessvärre 
ökade antalet olyckor under 2008 till 23 
(18) per 1000 anställda, vilket är långt ifrån 
tillfredställande. För 2009 har Holmen därför 
satt som mål att nedbringa antalet olyckor 
till 10 per 1 000 anställda. Detta är inte bara 
viktigt för dem som idag arbetar i koncernen 
utan också för den framtida rekryteringen.  

andelen kvInnlIga cHeFer ökade från 11  
till 13 procent. Det innebär att etappmålet  
för 2008 uppnåddes. 

I slutet av 2008 fanns det tolv kvinnor i 
Holmens ledningsgrupper, varav en i kon-
cernledningen. Holmens mål är att andelen 
kvinnliga chefer 2009 ska vara minst i nivå 
med 2008. 

HR-arbete 2008

HR-arbetet i Holmen drivs genom tydliga mål inom definierade områden. 
Allt mer enhetliga arbetssätt vid koncernens enheter understöder den  
positiva utveckling som sedan flera år präglar HR-arbetet i Holmen. 

  hr-mål och resultat, holmens svenska enheter           

   mål 2009  2008  2007    2006 2005  

humankapital 1)  635  – 616 – 605

ledarskapsindex1) 60  – 56 – 54

medarbetarsamtal, %1) 100  – 70   – 58

Arbetsolyckor med frånvaro/1 000 anställda 10  23 18 21 23

Andel kvinnliga chefer, %  13  13 11 9 9

1) mäts vartannat år. resultaten för 2009 presenteras på holmens hemsida senast i juni 2009.

Koncerngemensamt 
hr-system
holmen började under 2008 
införa ett hr-system som är 
gemensamt för alla enheter i 
koncernen. det nya systemet 
innebär att alla hr-rutiner sam-
ordnas samtidigt som det blir 
möjligt att effektivisera arbetet 
med rekrytering, kompetens-
utveckling och lönehantering. 
hr-specialisterna får mer tid 
för hr-strategiska uppgifter. 
Systemet förenklar tidsuppfölj-
ning och bemanningsplanering 
för cheferna samt ger stöd för 
kompetensutveckling av de 
anställda.

möjligheten att kontinuerligt 
kunna följa de mål som gäller 
för hr-arbetet är en av syste-
mets många fördelar. 

delägarprogram 2008 
enligt ett beslut vid holmens 
årsstämma 2008 erbjöds alla 
anställda att delta i ett options-
program. Programmet löper 
fram till 2013. Totalt valde en 
tredjedel av de anställda att 
delta. Bland cheferna var in-
tresset större med en 80-pro-
centig anslutning. holmens 
fackliga organisationer ställde 
sig positiva till programmet.

holmen Papers hr-chef Ingegerd engquist på besök vid återvinningsföretaget carpa.  
här i samtal med ramón aguilar, teknisk chef och ruben cruz, hr-chef för bruket i madrid.
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Vartannat år identifierar Holmen anställda 
som har förutsättningar för – och är intres-
serade av – att avancera till mer kvalificerade 
uppgifter. Lika viktigt är att identifiera dem 
som redan är chefer och som vill ta på sig 
större och mer krävande uppgifter. Det är 
också en tydlig ambition att hitta fler kvinnliga 
chefskandidater. Kartläggningarna görs vid 
varje enhet och sammanställs på koncernnivå.

Holmen strävar efter att minst 75 procent 
av alla lediga chefstjänster i koncernen ska 
tillsättas genom intern rekrytering.

ett InternatIonellt program för att utveck-
la duktiga chefer inom koncernen genomförs 
i samarbete med Institutet för Företagsledning 
(IFL). Målet är att utveckla ledarskap och 
chefskap och att skapa ett gemensamt synsätt 
i strategiska frågor. Programmet genomförs 
vartannat år. Det senaste påbörjades 2008 och 
avslutas under 2009. Det samlade 24 chefer 
från alla delar av Holmen, varav fem kvinnor. 

tydlIga krav på ledarskapet. Av medarbe-
tarundersökningen 2007 framgick att flera 
chefer fick låga värden i ledarskapsindex. 
Detta resulterade i åtgärdsplaner inriktade på 
att ge de berörda cheferna möjlighet att upp-
fylla de krav som ställs på ledare i Holmen. 
Ett antal chefer har också getts arbetsuppgif-
ter utan ledningsansvar. 

Målet är att det vid medarbetarundersök-
ningen 2009 inte ska finnas några chefer  
med låga värden i ledarskapsindex. 

kvInnor är bättre cHeFer . Ett intressant 
resultat av medarbetarundersökningarna 
är att kvinnor överlag får högre värden för 
ledarskap än vad deras manliga kollegor får. 
De bedöms vara bättre på att fatta beslut 
och ställa tydliga krav. Vidare ses de av sina 
medarbetare som bättre på att lyssna och 
stimulera än de manliga cheferna. När det 
gäller att vara en förebild skiljer det hela 15 
procentenheter mellan män och kvinnor i 
chefspositioner. En möjlig slutsats är att efter-
som kvinnor hittills haft svårt att bli chefer i 
den mansdomine rade skogsbranschen måste 
de vara extra lyhörda för att avancera. En 
annan viktig aspekt kan vara att kvinnor helt 
enkelt är bättre chefer. 

chef i holmen   
– ett program för bättre ledarskap
Under 2008 startades programmet Chef i 
Holmen med mål att tydligare beskriva vad 
som är vägledande för ledarskapet i koncer-
nen. Arbetet inleddes i koncernledningen för 
att sedan involvera ett stort antal chefer på 
olika nivåer. Chef i Holmen ska införas i alla 
delar av koncernen under 2009.  

Vägledande i arbetet är insikten om att 
ett bra ledarskap är grunden för att skapa 
motivation och drivkraft i organisationen. En 
ledare som har förmågan att engagera både 
sig själv och sina medarbetare tar fram krafter 
som annars inte skulle komma i dagen. 

Som ett led i programmet kommer alla nya 
chefer i koncernen att få en mentor. Dessa 
utgörs av kollegor med flerårig chefserfaren-
het. Det är en tydlig strävan att mentorer och 
adepter ska finnas vid samma enheter för att 
de ska kunna utveckla nära och förtroende-
fulla relationer med varandra.

Utvärderingen av chefer ska under 2009 
kompletteras med nya verktyg som ger en mer 
rättvisande bild av hur chefs- och ledarskapet 
fungerar. Ambitionen är att utvärdera alla 
chefer enligt den så kallade 360°-metoden, det 
vill säga underifrån, från sidan, ovanifrån och 
hur chefen ser på sig själv och sin roll.

Ledarutveckling

Holmen arbetar systematiskt för att identifiera och utveckla anställda med 
goda ledaregenskaper. Gott ledarskap är en framgångsfaktor och kräver 
kontinuerliga insatser för att vidmakthållas och utvecklas. 

chef i holmen/Fakta
Programmet chef i holmen 
omfattar ett stort antal  
aspekter på vad det inne- 
bär att vara chef:
  värderingar i ledarskapet
  Förutsättningar för att  

 vara chef
  den dubbla rollen som  

 chef och ledare
  chefsutbildning för  

 olika målgrupper
  Utvärdering av chefs-  

 och ledarskapet
  Introduktionsprogram  

 för alla nya chefer. 

Under 2009 kommer alla 
chefer i holmen att beröras 
av detta chefsutvecklings-
program. 

lokala ledarutbildningar  
genomförs också vid  
holmens enheter i Spanien  
och Storbritannien.

mikael Wirén, holmen Paper, och carlo einarsson, 
Iggesund Paperboard, pratar varumärken vid en av 
träffarna i holmens internationella ledarprogram.
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Vid varje enhet finns arbetsmiljömål. Enligt 
lokala policies och riktlinjer finns det också 
rutiner för hur olycksfall och tillbud följs upp. 
Arbetet följs fortlöpande också av myndighe-
terna. Varje år görs interna revisioner av ar-
betsmiljö- och brandskyddsarbetet i Holmen. 

arbetsolyckorna ökade
Antalet arbetsolyckor per 1 000 anställda som 
ledde till mer än åtta timmars frånvaro ökade 
till 38 (2007: 23) i koncernen. Denna anmärk-
ningsvärda ökning förklaras av att utvecklingen 
var negativ vid samtliga enheter. Alltför många 
olyckor orsakas av att skyddsutrustning inte 
används eller att rutiner inte följs. Holmen ser 
en stor utmaning i att få ned antalet olyckor av 
denna typ. Någon olycka med dödlig utgång 
har inte inträffat i Holmen på mycket länge.  

mål För antalet arbetsolyckor . Holmens 
ambitioner att minska antalet olyckor till 
10 per 1 000 anställda till 2009 har visat sig 
mycket svårt att uppnå. Koncernen kom-
mer noggrant att analysera situationen, 
vidta åtgärder samt sätta upp nya mål för 
2009–2011.

lokala HandlIngsplaner . Som ett led i 
arbetet med uppnå dessa mål har arbetet i 
Holmens arbetsmiljönätverk intensifierats. 
Varje enhet arbetar med en anpassad lokal 
handlingsplan för att väsentligt minska anta-
let arbetsolyckor. Medarbetarundersökningen 
Holmen Inblick har utökats med ett antal 
frågor om olycksrisker. Syftet är att tydlig-
göra frågans vikt i koncernen och att skapa 
en bättre bild av attityder och varför olyckor 
inträffar. 

tIllbudsrapporterIng. Genom att rappor- 
tera och dra erfarenhet av tillbud kan olycks-
risker förebyggas.

arbetsmIljöutbIldnIng . Samtliga nyan- 
ställda vid fabrikerna utbildas i säker arbets-
miljö. Alla chefer och skyddsombud utbildas 
under tre till fem dagar.

arbetsmIljöpolIcy. En koncernövergripande 
arbetsmiljöpolicy kommer att införas under 
2009.

Sjukfrånvaron sjönk
total sjukFrånvaro. 
Som följd av olika åtgär-
der fortsatte den totala 
sjukfrånvaron att minska 
vid Holmens enheter. 
Under 2008 sjönk den 
till 4,3 (4,5) procent. 
Målet var 4,5 procent. 
Det går inte att jämföra 
olika länder på grund av 
skillnader i försäkrings-
systemen. 

långtIdsFrånvaron 
(över 60 dagar) var  
oförändrad 2,7 procent. 
Fortfarande har kvinnor 
högre sjukfrånvaro än 
män, vilket också gäller 
i samhället som helhet. Det finns sannolikt 
många orsaker till den totalt sett höga lång-
tidsfrånvaron: Livsstil, brister i ledarskap, 
skiftarbete, långa vårdköer med mera. 

korttIdsFrånvaron (1–14 dagar) ligger 
sedan flera år under 2 procent, vilket är lägre 
än industrin i allmänhet. 

FrIskHetsIndex . Holmen mäter årligen det 
som kallas friskhetsindex. Detta är ett mått på 
andelen anställda som inte haft någon sjukdag 
alls under ett kalenderår. Under de senaste 
åren har friskhetsindex vid Holmens svenska 
enheter legat mellan 40 och 45 procent.  
Holmen erbjuder sina anställda friskvård  
i olika former.

FöretagsHälsovård som finns vid de större 
enheterna bedriver rehabilitering och stödjer 
arbetsträning.

legionella 
Reningsanläggningarna vid flera svenska 
skogsindustrier innehåller legionellabakterier. 
Smittskyddsinstitutet har förordat att alla 
bruk i branschen värderar riskerna.  
En branschgemensam metod för att kunna 
göra detta har utarbetas. Holmens enheter  
har påbörjat eller genomfört riskanalyser.

Hälsa och säkerhet

Holmen har en tydlig strävan att skapa en säker och stimulerande arbets-
miljö. Sjukfrånvaron har sjunkit under de senaste åren medan däremot antalet 
arbetsolyckor ligger på en otillfredsställande nivå. 

0403 05 06 07 08

6

7

5 4,6
4,3

7

4

3

2

1

0

Sjukfrånvaro, %

Sverige
Koncernen

0403 05 06 07 08

30

40

20

10

0

Arbetsolyckor 
med frånvaro
antal per 1 000 anställda

Sverige
Koncernen

Sjukfrånvaron sjönk 
för sjätte året i rad.

Antalet arbetsolyckor ökade 
kraftigt under 2008. Holmen 
intensifierar därför arbets-
miljöarbetet.

23,0

38,4

0403 05 06 07 08

6

7

5 4,6
4,3

7

4

3

2

1

0

Sjukfrånvaro, %

Sverige
Koncernen

0403 05 06 07 08

30

40

20

10

0

Arbetsolyckor 
med frånvaro
antal per 1 000 anställda

Sverige
Koncernen

Sjukfrånvaron sjönk 
för sjätte året i rad.

Antalet arbetsolyckor ökade 
kraftigt under 2008. Holmen 
intensifierar därför arbets-
miljöarbetet.

23,0

38,4

anders Bergström idkar friskvård på vIP-hälsan i Iggesund.
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Holmens jämställdhetspolicy syftar till att 
främja såväl kvinnors som mäns utveckling  
i koncernen. Den kräver lokala handlings-
planer och att lönebilden kartläggs samt att 
osakliga löneskillnader mellan kvinnor och 
män korrigeras. Jämställdhetspolicyns till-
lämpning i organisationen följs via nyckeltal 
och i medarbetarundersökningarna. 

Fortfarande låg andel kvinnor…
Kvinnor har i alla tider varit underrepre- 
senterade i skogsindustrin, så också i Holmen. 
Idag är 18 procent av koncernens anställda 
kvinnor. 

… men andelen 
nyanställda kvinnor ökar 
Av de medarbetare som anställdes var 30  
procent kvinnor. Det är Holmens ambition  
att andelen ska öka. I Holmens introduk- 
tionsprogram för nyanställda akademiker  
var andelen kvinnor 30 procent 2008.  
De flesta nyanställda kvinnor har högskole-
utbildning vilket skapar förutsättningar  
för att andelen kvinnor på kvalificerade  
befattningar kommer att öka. 

andelen kvinnliga chefer ökar
Andelen kvinnliga chefer vid Holmens svenska 
enheter fördubblades mellan 2000 och 2004. 
Dock stagnerade utvecklingen under de båda 
påföljande åren. Sedan 2007 ökar andelen  
åter och ligger nu på 13 procent. Holmen ser 
dock detta som en fortfarande alltför låg nivå  
i förhållande till ambitionerna. Anledningen 
till den svaga utvecklingen har analyserats av 
en intern arbetsgrupp. 

För att vända trenden beslutade koncern-
ledningen 2008 om en aktivitetsplan som till 
vissa delar utvecklades till att också omfatta 
manliga chefer:
  Alla nya chefer ges en lokal mentor
  Lokala nätverk för alla chefer
  Uppföljning av samtliga chefsrekryteringar
  Utvecklingsplaner för de kvinnliga  

 chefer som idag finns i Holmen
  En seminarieserie genomfördes för  

 alla kvinnliga chefer.

Under 2008 tillsattes 53 nya chefer vid 
Holmens svenska enheter. Av dessa var 17 
kvinnor, vilket innebär att var tredje ny chef 
var en kvinna. 

Fler kvinnor en viktig framtidsfråga

Holmen arbetar sedan länge för att öka andelen kvinnor i organisationen. 
Arbetet avspeglar sig i ett gradvis ökande antal kvinnliga chefer. 

Jämställdhetsaspekter  
i medarbetarunder-
sökningen 

medarbetarundersökningen 
2007 visar att kvinnors index 
för humankapital är högre än 
männens. I mätningen 2003 
var det tvärtom. holmen tolkar 
detta som att arbetet med 
jämställdhet ger effekt. 

Fortfarande präglas dock 
vissa arbetsplatser vid fram-
förallt industrierna av en 
”grabbig” jargong. nio procent 
av kvinnorna upplever att de 
vid något tillfälle blivit diskri-
minerade på grund av kön. 
medarbetarundersökningen är 
ett viktigt verktyg för att fånga 
upp sådana problem. 

Kvinnor och män ser också 
olika på möjligheterna att 
kombinera arbete och familj. 
Kvinnor ser större svårigheter 
än vad männen gör. Både 
kvinnor och män efterfrågar 
ökad flexibilitet hos arbetsgi-
varen. många vill se en större 
acceptans för att kunna utföra 
en del av sina arbetsuppgifter 
hemma. vidare efterfrågas 
bättre möjligheter att göra kar-
riär även i annan ålder än de 
”klassiska åren” mellan 30 och 
40. de avgångsintervjuer som 
gjorts med kvinnliga chefer 
bekräftar att holmen behöver 
jobba mer med frågor av 
denna typ.

det blir allt fler kvinnliga chefer i holmen. claudia litzka, försäljningschef i tyskland för Iggesund  
Paperboard och emilia liiri Brodén, utvecklingschef på holmen Paper, tillsammans med daniel Peltonen,  
produktionschef i madrid. de deltar i holmens internationella ledarprogram och är på väg till eU-parla- 
mentet i Bryssel.

S o c I a lt  a n S v a r
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Medarbetarundersökningen genomfördes i 
januari 2009 vid Holmens samtliga enheter. 
Syftet är att ”ta tempen” på organisationen 
och stämma av att chefer och medarbetare 
lever upp till sina respektive ansvar enligt 
personalpolicyn. Årets enkät kompletterades 
med frågor inom följande områden: 

  Chefernas syn på sin roll och situation

  Kvinnor och mäns utvecklingsmöjligheter

  Varför det sker arbetsolyckor

  Mångfaldsfrågor.

svarsFrekvens. Undersökningen 2009 
omfattade 4 500 anställda. Den besvarades 
av 78 procent, vilket är i nivå med tidigare år. 
Workington, som vid den förra mätningen, 

hade mycket låg svarsfrekvens nådde denna 
gång 84 procent. Carpa som gjorde undersök-
ningen för första gången nådde 67 procent. 
Anställda vid Wargön, som lades ned i decem-
ber 2008, omfattades inte av undersökningen.

Svarsfrekvensen hos dem som har egen  
datorarbetsplats och kan svara via webb var 
betydligt högre (92 procent) än hos dem som 
svarade via brev (69 procent). Till nästa med-
arbetarundersökning 2011 ska Holmen se över 
sättet att svara. 

Resultaten finns tillgängliga på Holmens 
hemsida i juni 2009. 

Medarbetarundersökningar
Holmen genomför medarbetarundersökningen Holmen Inblick vartannat 
år. Resultaten bearbetas och bildar underlag för det strategiska HR-arbetet 
samt för lokala åtgärdsplaner.

medarbetar- 
undersökningar/Fakta
holmen har vartannat år 
genomfört medarbetar-
undersökningar i Sverige 
sedan 2001. I nederländerna 
genomfördes den första 
enkäten 2003, i Spanien och 
Storbritannien 2006, i estland 
2007 och vid carpa 2009. 

Frågorna är utformade 
tillsammans med de fackliga 
organisationerna.

Undersökningarna genomförs 
i samarbete med opinions-
företaget SIFo/research 
International.  

Fler kvinnor i ledningsgrupperna 
Tolv kvinnor ingår i koncernens, affärsom-
rådenas och brukens ledningsgrupper.  
I Holmens styrelse finns två kvinnor, varav 
en är vald av årsstämman och en är löntagar-
representant. Ledningsgruppen vid Iggesunds 
Bruk har fått en jämnare fördelning – sex  
män och fem kvinnor.

traineeplatser attraherar kvinnor 
I Iggesunds Bruk startades för andra året i rad 
ett lokalt traineeprogram för operatörer. Åtta 
kvinnor och fem män anställdes under 2008. 
Fördelningen var likartad 2007. För att vara 
behörig sökande krävs gymnasiekompetens i 
matematik, svenska och engelska. Traineerna 
vidareutbildas för att uppnå gymnasiekom-
petens i övriga ämnen. Erfarenheterna från 
Iggesunds Bruk visar att kvinnor i betydligt 
högre grad attraheras av att söka traineeplat-
ser än motsvarande enskilda tjänster. Denna 
erfarenhet kommer att tas tillvara även vid 
andra enheter inom koncernen.  

Ingen form av  
diskriminering accepteras 
Holmen tillämpar EUs diskriminerings- 
lagar. Medarbetarundersökningen innehåller 
frågor om diskriminering på grund av sexuell 

läggning, religion, etniskt ursprung, 
ålder eller funktionshinder. 

Enkätsvaren 2007 visar att ingen 
upplevde sig vara diskriminerad 
på grund av sin sexuella läggning. 
Däremot uppgav två procent av de 
anställda att de kände sig diskrimi-
nerade på grund av kön. Tre procent 
kände sig diskriminerade på grund 
av ålder och en procent på grund av 
etniskt ursprung.

Holmen accepterar ingen form 
av diskriminering. Vid de enheter 
där detta uppdagats har orsakerna 
undersökts och åtgärder vidtagits. 

osakliga löneskillnader 
Enligt de svenska lagkraven kartlägger före-
taget lönerna i de svenska enheterna årligen. 
Från och med 2009 görs det vart tredje år. 
Detta för att undersöka om det finns osakliga 
löneskillnader på grund av kön. För samtliga 
befattningar har svårighetsgraden bestämts 
med stöd av extern konsult. Resultaten ana- 
lyseras inom varje befattningsklass. Endast  
ett fåtal fall av osakliga löneskillnader har 
uppdagats och åtgärdsplaner har lagts fast  
i samråd med de fackliga organisationerna. 

S o c I a lt  a n S v a r

trude mathisen och niklas  
mattsson är operatörer vid  
Iggesund Paperboard.
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Opinionsföretaget Universum undersöker 
sedan flera år hur studenter vid högskolorna 
rankar arbetsgivare. Studenter vid hög- 
skolorna i Linköping, Luleå och Uppsala  
placerade Holmen på plats 48 vid den  
studie som genomfördes 2008. Bland de  
studenter som är inriktade på biologi, kemi 
och miljö, och som utgör den viktigaste  
rekryteringsbasen, kommer Holmen bland  
de 20 främsta. 

Studien gav också besked om att Holmen 
ligger i toppskiktet när det gäller socialt 
ansvarstagande. Den visade därutöver att 
Holmen i högre grad attraherar kvinnor än 
vad det genomsnittliga företaget gör. 

Holmen ser det som värdefullt att höja 
företagets status hos studenter. Den låga ran-
kingen är inte unik för Holmen utan är något 
som gäller även övriga företag i skogsbran-
schen. Sedan flera år pågår därför ett flertal 
branschgemensamma program med syfte att 
visa på de möjligheter som finns. Samhällets 
fokusering på uthållig produktion av produk-
ter och energi bidrar till att öka intresset för 
den skogliga sektorn.  

Skolkontakter
grundskolan . Få ungdomar har i dag några 
naturliga kontakter med ”skogen”. Allt fler 
bor i städer och tätorter där urbana värde-
ringar dominerar. Av många skäl är det därför 
viktigt att visa för unga människor vilken roll 
skog och skogsindustri har i samhället och 
vilka arbetstillfällen den erbjuder. Inte minst 
är det viktigt att lyfta fram de rekreations-
värden som skog och natur erbjuder. Holmen 
deltar därför i den riksomfattande verksamhet 
som bedrivs av organisationen Skogen i  
Skolan. Holmen bidrar genom att arrangera 
studiebesök i skogen och delta i de Skogens 
Dagar som regelmässigt genomförs på flera 
platser. 

Holmen är också värd för skolornas prak-
tiska arbetslivsorientering (prao). I Hudiks-
vallsområdet har praoverksamheten utveck-
lats mycket positivt inom ramen för vad 
som benämns Sveriges bästa prao. Ett 60-tal 
grundskoleelever får under en tiodagarsperiod 

delta i arbetet i skogen och vid industrierna 
och följa virkets väg till färdiga produkter. 

gymnasIeskolan . Tillsammans med bransch-
organisationen Skogsindustrierna deltar 
Holmen i aktiviteten Framtidsresan som 
riktar sig till ungdomar och lärare i gymnasie-
skolor. Under 2008 genomfördes temadagar 
om skogsnäringen på 130 skolor runt om i 
Sverige. Drygt tiotusen elever deltog. Holmen 
följer upp temadagarna med studiebesök vid 
närbelägna industrier. 

Holmen genomför också en årlig fortbild-
ning av ett 30-tal samhällslärare från hela 
landet. Programmet belyser bland annat råva-
ror, energi, miljö och klimat. En stor andel av 
lärarna anser att de haft nytta av utbildningen 
i den egna undervisningen. Holmen har 
tillsammans med övriga skogsföretag utbildat 
cirka 900 lärare sedan starten 1999. 

Högskolorna . Holmen deltar i de arbets-
marknadsdagar som arrangeras vid de tek-
niska högskolorna och vid Skogshögskolan. 
I anslutning till dessa arrangemang anordnas 
studiebesök vid Holmens enheter. Tillsam-
mans med andra skogsföretag arrangerar 
Holmen också branschkvällar för studenter 
vid sex tekniska högskolor samt skogliga ut-
bildningar. Under 2008 deltog 400 studenter.

Attraktiv arbetsgivare

Under de närmaste tio åren kommer många Holmen-anställda att gå  
i pension. Holmen arbetar därför på olika sätt för att lägga en stabil grund  
för framtida rekryteringar. Det är en tydlig strävan att förmedla en sann  
bild av Holmen som arbetsgivare. 

examensarbeten
holmen var under 2008 värd 
för 19 studenter som gjorde 
sina examensarbeten i kon-
cernen. därutöver tog holmen 
också emot 570 sommarjob-
bande ungdomar. Till detta  
kan läggas ett stort antal 
intervjuer och enkäter från 
studenter som skriver hög-
skoleuppsatser.  

traineeprogram
Sedan länge har holmen Skog 
och hallsta årligen anställt ett 
antal traineer med högskole-
utbildning som slussats in på 
olika uppgifter. efter avslutad 
trainee-period har samtliga fått 
fast anställning. erfarenheterna 
av denna verksamhet är goda 
och holmen vidgar under 2009 
verksamheten till att omfatta 
hela koncernen. Under tolv 
månader kommer traineerna 
att praktisera vid enheter inom 
koncernen.

hanna triumf är aspirant och Fredrik Zethræus  
nyanställd som virkesköpare vid holmen Skog  
i norrköping.

S o c I a lt  a n S v a r
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Kompetensutveckling handlar traditionellt 
om att genom utbildning bli skickligare i sitt 
yrke och/eller kvalificera sig för nya uppgifter. 
Men i begreppet ryms också den höjning av 
kompetensen som följer med ökat ansvar, ny 
teknik och förändrade arbetsuppgifter.

Samtliga affärsområden genomför varje 
år ett antal utbildningsprogram. Den genom-
snittlige Holmen-anställde utbildas cirka 40 
timmar per år. Inskolningen av nya medarbe-
tare kräver betydligt fler utbildningsdagar. Till 
detta kommer det omfattande dagliga lärandet 
som sker på varje arbetsplats.

det nya Hr-systemet som kommer att vara 
i bruk vid de svenska enheterna under 2009 
förbättrar möjligheterna att arbeta med 
kompetensutveckling. På några års sikt ska 
samtliga befattningar beskrivas utifrån kom-
petens. Varje medarbetare ska kunna jämföra 
sin nuvarande kompetens mot befattningens 
kravprofil. I medarbetarsamtalet mellan chef 
och medarbetare blir det då naturligt att 
diskutera hur eventuella kompetensgap ska 
kunna överbryggas. Medarbetarens utveck-
lingsplan blir på så sätt tydligare relaterad till 
befattningens krav. 

Kompetensutveckling

Holmen avsätter varje år betydande resurser för att utveckla de anställdas 
kompetens. Främst handlar det om att öka yrkeskompetensen och att ge 
medarbetare möjlighet att avancera till mer kvalificerade befattningar. 

Sedan 2004 genomför holmen 
varje år ett adept- och mentor-
program. Under 2008–2009 
deltar 21 adepter. Kursledaren 
Ullabrith Fridell till vänster och 
holmens Jenny adolfsson, 
kursansvarig, till höger.  

S o c I a lt  a n S v a r

Internationellt introduktionsprogram 
Utöver lokala introduktionsprogram finns också 
ett internationellt, koncerngemensamt program för 
nyanställda med högskoleutbildning. Under 2008 
deltog cirka 100 nyanställda från sju länder. Syftet 
med programmet är att öka kunskapen om koncer-
nen och ge deltagarna möjlighet att bygga nätverk. 
Holmens koncernchef och övriga medlemmar ur 
koncernledningen medverkar i programmet.

adept- och mentorprogram 
Holmens adept- och mentorprogram genomförs 
varje år. Under 2008 deltog 21 adepter, var och en 
med en egen mentor från någon annan enhet inom 
koncernen. I de utvärderingar som gjorts får pro-
grammet genomgående höga betyg. Inte bara adep-
terna utan även mentorerna anser att de utvecklas. 

Kompetensutbyte
Sedan några år erbjuds främst utvecklingsingenjörer 
i Holmen möjlighet att under begränsad tid arbeta 
vid andra enheter inom koncernen. Syftet är att 
ge dem möjlighet att utvecklas genom att få nya 
infallsvinklar på sina ordinarie uppgifter. Inte minst 
viktigt är det kompetensutbyte som sker mellan 
olika enheter.
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Holmen strävar efter att göra personalned-
dragningar på ett ansvarsfullt sätt. Om-
placeringar, förtida pensioneringar och 
utbildningar bidrar till att minimera antalet 
uppsägningar. 

Wargön . Efter beslut i koncernens styrelse 
upphörde all produktion vid Wargön i de-
cember 2008. Totalt berörs 320 personer av 
brukets nedläggning. 

Bakgrunden till beslutet är att Wargön 
under en följd av år visat svag lönsamhet. 
Kraftigt ökade kostnader för ved, energi och 
andra insatsvaror har inte kunnat kompen-
seras med högre försäljningspriser. Samstäm-
miga resultat av de utredningar som gjorts 
under senare år visar att det hade krävts 
omfattande investeringar för att bruket skulle 
kunna fortleva. Mot bakgrund av den svaga 
lönsamheten bedömdes de som orealistiska  
att genomföra. 

eFter produktIonsstoppet i december gavs 
medarbetarna möjlighet att under januari 
och februari använda två tredjedelar av sin 
arbetstid till kortare utbildningar och för att 
söka jobb. 

Anställningarna upphör successivt.  
Ett femtiotal medarbetare kommer att  
arbeta kvar fram till våren 2010.

I mitten av februari 2009 var läget följande: 
  58 personer hade accepterat  

 företagspension från 60 år eller går  
 i ålderspension
  56 hade fått jobb i andra företag
  19 genomför utbildning som ska  

 leda till annat jobb hos en identifierad  
 ny arbetsgivare
  9 planerar att starta egen verksamhet 
  8 avser påbörja längre utbildning
  170 får fortsatt stöd av sina respektive  

 coacher för att finna nya jobb.

Hallsta . I slutet av 2007 tillkännagav  
Holmen att koncernens produktion av 
standard tidningspapper ska minskas med 
150 000 ton per år. Beslutet var en följd av 
vikande efterfrågan på tidningspapper som 
skapat överutbud på marknaden samt höga 
kostnader för ved, returpapper och energi. 
En omfattande utredning föregick beslutet 
som rekommenderade nedläggning av den 
äldsta av Hallstas fyra pappersmaskiner. Den 
löntagarkonsult som anlitades av de fackliga 
organisationerna, bekräftade att företagets 
beslut baserades på korrekta uppgifter.

Maskinen stoppades i november 2008 
vilket tillsammans med en förändrad organi-
sation minskade personalbehovet vid Hallsta 
med 260 personer.

Holmen är den i särklass största arbets-
givaren i Hallstavik. Det ger företaget ett 
särskilt ansvar att klara personalminskningen 
på ett socialt acceptabelt sätt. 

sedan beslutet tIllkännagavs i slutet av 
2007 har Holmen träffat överenskommelse 
med 188 medarbetare enligt följande:   
  62 slutar på egen begäran 
  41 slutar med avgångsersättning  

 motsvarande dubbla uppsägningstiden
  85 har antagit ett erbjudande om företags- 

 pension från uppnådda 62 års ålder. 

ytterlIgare 70 personer ska efter förhand-
lingar med de fackliga organisationerna, 
lämna företaget fram till december 2010.

Personalneddragningar

Under 2008 lades Wargön och en pappersmaskin i Hallsta ned.  
De åtgärder som Holmen vidtagit för att lindra verkningarna av  
nedläggningarna går längre än vad lagen kräver i sådana situationer. 

ny organisation  
vid hallsta
efter nedläggningen av en av 
pappersmaskinerna vid hallsta 
förändrades organisationen vid 
bruket. Samtliga drygt 40 chefs-
befattningar annonserades ut 
internt. vid tillsättningen av dem 
utvärderades de sökandes chefs- 
och ledaregenskaper. Processen 
genomfördes i samråd med de 
fackliga organisationerna. 

Stöd till dem som  
förlorar sina jobb
holmen har anlitat Trygghets-
rådet och coachingföretaget 
Aventus, specialiserat på 
övertalighetsfrågor, för att stödja 
de medarbetare i vargön och 
hallstavik som förlorar sina jobb 
vid nedläggningarna. Båda orga-
nisationerna påbörjade arbetet 
redan veckan efter beskeden. 
Samtliga före detta anställda har 
tilldelats en personlig coach som 
stöd i jobbsökandet. holmen har 
dessutom tillskjutit betydande 
ekonomiska medel för företags-
pensioner, utbildningsbidrag och 
tid för att söka nytt jobb.

holmen var en av vargöns största arbetsgivare och 
brukets nedläggning får stor påverkan i samhället. 

S o c I a lt  a n S v a r
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FacklIg samverkan . Företagets anställda 
representeras i koncernens styrelse av tre 
ordinarie ledamöter och tre suppleanter. De 
fackliga organisationerna träffas regelbundet 
i samrådsgrupper inom respektive enheter. 
Samrådsgrupper finns på koncern-, affärsom-
rådes- och arbetsplatsnivå vilka regelbundet 
träffar ledningen för respektive enhet.

Det fackliga arbetet, och tid för detta, reg-
leras i avtal mellan företaget och de fackliga 
organisationerna. Företaget ser fackligt arbete 
som värdefullt. 

Holmen european Works councIl (HeWc) 
är koncernens interna europeiska fackför-
eningsråd. Dess verksamhet regleras enligt 
EU-lag. Rådet består av elva ledamöter, varav 
från Sverige sex, Storbritannien två, Spanien 
två och Nederländerna en. HEWC möts två 
gånger per år och fungerar som ett forum 
för samråd över nationsgränserna. Erfaren-
heterna är goda och gruppen har bidragit till 
att koncernens enheter i olika länder kommit 
närmare varandra. 

tvIster ocH oenIgHeter om arbetsvillkor, 
som inte kan lösas mellan chef och med-
arbetare, förs till lokal förhandling mellan 
representanter för företaget och medarbeta-
rens fackliga organisation. Om parterna inte 
heller då blir överens kan ärendet föras vidare 
till central förhandling som genomförs av 
ombudsmän på riksplanet. Arbetsdomstolen 
är sista instans. 

övertalIgHet uppstår när företagets orga-
nisation på lång sikt är större än vad som 
behövs för att driva verksamheten enligt 
den fastställda strategin. När detta händer 
förhandlar arbetsgivaren med de fackliga 
organisationerna och försöker finna sam-
förståndslösningar. I Sverige görs också en 
konsekvensanalys enligt Arbetarskyddssty-
relsens anvisningar. Vid övertalighet försöker 

företaget så långt möjligt minimera uppsäg-
ningar genom bland annat omplaceringar, 
förtida pensioneringar och utbildning. 

Varsel- och uppsägningstider regleras i 
nationella avtal mellan parterna.

anslutnIngsgraden till de fackliga orga- 
nisationerna i Holmen uppgick 2008 till 89 
procent i Sverige. Motsvarande andel i Stor-
britannien var 65 och i Spanien 38 procent. 

anställnIngsvIllkor regleras i huvudsak 
genom avtal på nationell nivå. Dessa avtal 
omfattar bland annat riktlinjer för årliga 
lönerevisioner och allmänna anställnings-
villkor som pensions- och försäkringsvillkor. 
Samtliga nationella överenskommelser är 
bindande för det lokala företaget och dess 
fackliga organisationer. 

Enheterna kompletterar överenskom-
melserna med lokala avtal för bland annat 
arbetstider, produktionsbonus och friskvård. 

regler För Hälsa ocH säkerHet finns vid 
alla enheter och är framtagna tillsammans 
med de fackliga organisationerna. 

FacklIgt InFlytande . De fackliga organisa-
tionerna deltar oftast i arbetet med större ut-
vecklings- och investeringsprojekt. Ett aktuellt 
exempel är koncernens nya HR-system. Alla 
policies som är relaterade till personalfrågor 
är framtagna i samråd med, eller förankrade 
hos, de fackliga organisationerna. 

Facklig samverkan

Holmens ledning och de fackliga 
organisationerna samverkar i frågor  
som berör hälsa, säkerhet, jäm-
ställdhet och kompetensutveckling. 

detta avsnitt beskriver huvudsakligen samver-
kan och lagstiftning i Sverige. Förhållandena är 
till stor del likartade i nederländerna, Spanien 
och Storbritannien. 

Föreningsrätten
medarbetarnas rätt att orga-
nisera sig i fackföreningar,  
den så kallade föreningsrät-
ten, regleras i lag. den innebär 
rätt för arbetstagare och 
arbetsgivare att bilda och till-
höra någon arbetstagar- eller 
arbetsgivarorganisation. 

medbestämmande- 
lagen (mBl)
gäller vid alla viktiga föränd-
ringar i verksamheten. Syftet 
är att ge arbetstagarparten 
inflytande och medbestäm-
mande i viktiga frågor. vid 
större förändringar i organisa-
tionen är arbetsgivaren skyldig 
att förhandla innan beslut. de 
fackliga organisationerna har 
inte vetorätt, men rätt att ta 
del av information, analysera 
konsekvenserna samt uttrycka 
sin mening innan beslut tas.

Fackföreningarna och holmens ledning träffas regelbundet. På bilden Peter olsson, Unionen, 
carina magnusson-Fernlund, Pappers och mikael holmberg, Pappers, tillsammans med  
holmens koncernchef, magnus hall. 

S o c I a lt  a n S v a r
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Produktion och miljö
Data för produktion och miljö sammanställs  
månadsvis vid Holmens enheter. 

 Tillståndsmyndigheternas villkor för utsläpp   
 till luft och vatten kräver kontinuerliga  
 provtagningar enligt specificerade regler.   
 Miljödata rapporteras till tillsynsmyndig-  
 heterna månads- och årsvis.

 Samrådsmöten hålls med tillsynsmyndig- 
 heterna flera gånger per år.

 Rutiner för att mäta och dokumentera data   
 inom ramen för miljö-, kvalitets- och energi- 
 ledningssystemen kontrolleras av interna  
 och externa revisorer.

 All rapportering till de svenska myndig- 
 heterna är allmänt tillgänglig genom den  
 så kallade offentlighetsprincipen.

 Data från samtliga bruk rapporteras  
 årligen till EU.

ekonomi
Uppgifterna om ekonomi i Holmen och 
omvärlden 2008 överensstämmer med dem  
i Holmen Årsredovisning 2008.

Personal
Nyckeltalsredovisningen är mer utvecklad 
för Holmens svenska enheter än för de 
utländska.

Definitionerna av nyckeltalen är gängse 
för svenska industriföretag. Huvuddelen  
av mätetalen samlas in månadsvis via  
lönesystemen.

Rapporteringssystem för arbetsolyckor 
finns vid varje större enhet. Data rapporte-
ras också till myndigheterna.

Under 2008 bytte Holmen HR-system. 
Därför har det inte varit möjligt att redovisa 
uppgifter för samtliga nyckeltal på sidan 62.

Data från alla delar av koncernen samlas in på samma sätt, sammanställs och kvalitetssäkras.  
Jämfört med föregående år har inga väsentliga ändringar gjorts i principerna för redovisningen.

I slutet av året lades Wargön ned samt en pappermaskin i Hallsta. Nedläggningarna har i viss mån påverkat  
de rapporterade uppgifterna för råvaruförsörjning och utsläpp.

En del av de uppgifter som ingår i denna redovisning tas fram redan i slutet av det år de beskriver och kan  
därför avvika något från de slutliga som rapporteras till myndigheterna. Det innebär att några av de personal-  
och miljödata som nu redovisas för 2007 kan ha reviderats.

De fakta som redovisas på följande uppslag är till stor del desamma  
som Holmen enligt lagar och krav redovisar till myndigheterna. 

Så sammanställs fakta

enheter och  
förkortningar
hektar. 10 000 m2, 100x100 m

m3fub. Kubikmeter fast mått 
under bark; verklig volym (det 
vill säga inget tomrum mellan 
stockarna) av helstam eller 
stamved exklusive bark och 
trädtopp.

m3sk. Skogskubikmeter;  
volymen av trädstammar,  
inklusive bark, från stubben  
till toppen.

elenergi och värmeenergi 
anges i GWh – gigawattimme,  
1 GWh = 1 miljon kilowatt-
timmar, 1 GWh = 3,6 TJ. 

mkr. miljoner svenska kronor.

Fakta
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Ekonomi

1)  Jämförelsestörande poster år 2008 avser -298 mkr för nedläggning av Wargön och för kostnader om -115 mkr i samband med stängning av Pm 2 vid hallsta samt +52 mkr  
 i resultateffekter till följd av branden i Braviken. Jämförelsestörande poster år 2007 avser nedskrivning holmen Paper -1 603 mkr, återföring av tidigare nedskrivning  
 holmen Timber 60 mkr samt omvärdering skog 2 100 mkr.

2) exkl. jämförelsestörande poster.

mkr 2008 2007 2006

resultaträkning
nettoomsättning 19 334 19 159  18 592

rörelsens kostnader -16 630 -15 548  -14 954

Avskrivningar enligt plan -1 343 -1 337  -1 346

Andel i intresseföretags resultat 50 12  11

Jämförelsestörande poster1) -361 557  –

rörelseresultat 1 051 2 843 2 303

Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster1) 1 412 2 286 2 303

Finansnetto -311 -261  -247

resultat före skatt 740 2 582 2 056

Skatt -98 -1 077  -597

Årets resultat 642 1 505 1 459

Balansräkning   
tillgångar
Anläggningstillgångar 26 506 26 153 25 334

omsättningstillgångar 8 096 7 090 6 807

Summa tillgångar 34 602 33 243 32 141
eget kapital och skulder 
eget kapital 15 641 16 932 16 636

Skulder 18 960 16 311 15 505

Summa eget kapital och skulder 34 602 33 243 32 141

Kassaflöde
– från den löpande verksamheten 1 660 2 476 2 358

– från investeringsverksamheten -1 124 -1 315 -947

– från finansieringsverksamheten -289 -1 253 1 498

Årets kassaflöde 247 -91 -87

nyckeltal   
Rörelsemarginal, %

   holmen Paper2) 3 6 7

   Iggesund Paperboard 7 12 14

   holmen Timber2) 2 24 17

   Koncernen2) 7 12 12

Avkastning, %   

   Sysselsatt kapital2)  6 10 10

   eget kapital 4 9 9

Skuldsättningsgrad, ggr 0,48 0,35 0,36 

nettoomsättning och rörelseresultat per affärsområde, mkr  

 nettoomsättning rörelseresultat

 2008 2007 2006 2008 2007 2006

holmen Paper  10 443 10 345 10 140 280 623 754

Iggesund Paperboard  4 860 5 100 5 240 320 599 752

holmen Timber  499 589 465 13 146 80

holmen Skog  5 443 4 775 4 042 632 702 643

holmen energi  1 834 1 590  1 691 327 272 197

Koncerngemensamt och övrigt – – – -159 -56 -123

Jämförelsestörande poster1) – – – -361 557 –

 23 079 22 399 21 578 1 051 2 843 2 303

Internleveranser -3 745 -3 239 -2 986 – – –  

Koncernen 19 334 19 159 18 592 1 051 2 843 2 303
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  totalt hallsta Braviken madrid Wargön Iggesunds Bruk Workington Iggesunds Sågverk

  2008  2007  2006  2008  2007  2006 2008  2007  2006  2008  2007  2006  2008  2007  2006   2008   2007   2006  2008 2007 2006 2008  2007  2006

Produktion, 1  000 ton 

Tidningspapper, standard 957 1 038 1 011 170 207 216 458 457 430 329 374 365 – – – – – – – – – – –  –
mF Special 714 690   744 418 391 390 269 277 332 27 22 22 – – – – – – – – – – – –
Sc papper 149 131 127 149 131 127 – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Bestruket tryckpapper 212 175 162 – – – – – – 76 32 23 136 143 139 – – – – – – – – –
Kartong, plastbelagd/folierad 34 35 38 – – – – – – – – – – – – 34 35 38 – – – – – –
Kartong1) 517 563 560 – – – – – – – – – – – – 286 308 308 231 255 252 – – –  
Sulfatmassa, interna och externa lev. 62 50 60 – – – – – – – – – – – – 62 50 60 – – – – – –
Trävaror, 1 000 m3 279 272 247 – – – – – – – – – – – – – – – – – – 279 272 247

råvaror, 1 000 ton

virke, milj m3fub2) 4,79 4,66 4,75 1,36 1,30 1,31 1,01 0,99 1,04 – – – 0,14 0,15 0,14 1,46 1,42 1,47 0,43 0,42 0,41 0,65 0,62 0,56
Inköpt massa/kartong 166 174 214 41,0 43,4 44,5 4,0 8,6 9,5 – – – 34,0 35,9 36,7 – – 39,8 87,0 86,4 83,7 – – –
returpapper 999 1 040 1 025 70 105 106 370 373 372 559 562 547 – – – – – – – – – – – –
Plastgranulat/folieringsmaterial 2,4 2,5 3,1 – – – – – – – – – – – – 2,4 2,5 3,1 – – – – – –
vattenförbrukning, milj m3 93 92 95 14,5 15,0 16,0 22,9 22,5 22,8 3,9 3,8 4,3 7,0 7,0 7,1 35,8 34,9 35,3 9,2 9,0 9,0 – – <0,02
Processavloppsvatten, milj m3 64 63 63 8,5 8,5 8,3 11,3 10,6 11,0 2,7 2,8 3,4 5,0 5,0 4,6 29,6 29,5 28,7 6,9 6,9 6,9 – – <0,01
Kemikalier3) 155 178 175 30,6 25,3 25,3 31,7 31,4 35,6 13,1 12,2 14,6 11,5 16,5 16,0 43,9 68,1 58,1 24,0 24,3 24,9 – – <0,01
Fyllmedel, pigment 265 247 268 100 91,1 101 27,0 28,1 28,5 37,2 19,1 18,4 44,4 45,8 45,1 27,1 32,5 44,6 29,4 30,6 29,9 – – –

värmeenergi, GWh

Biobränsle 
 returlutar 1 612 1 530 1 640 – – – – – – – – – – – – 1 612 1 530 1 640 – – – – – –
 Bark, träfiberbaserade bränslen 1 347 1 299 1 314 403 401 436 348 337 328 – – – 106 90 94 403 385 378 – – – 87 86 78
Återvunnen i TmP-processen5) 952 955 952 502 538 539 450 417 413 – – – – – – – – – – – – – – –
Fossila bränslen   
 olja, gasol 749 869 1 031 109 139 246 256 284 326 – – – 109 115 120 271  327 335 – – – 4,2 4,0 4,3
 naturgas 921 872 893 – – – – – – 875 843 860 – – – – – – 46 29 33 – – –
Inköpt7) 600 623 624 – – – – – – – – – 50 73 72 2,0 1,8 1,8 546 548 550 2,0 – –

elenergi, GWh

egenproducerad vattenkraft  1 128 1 193 934 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Använd elenergi 7) 5 156 5 122 5 154 2 045 1 965 1 952 1 657 1 700 1 727 472 458 464 194 205 193 433 429 456 337 348 345 18 17 17
 varav egen mottryckskraft 485 472 547 18 37 72 62 50 57 201 183 191  13 13 16 191 189 211 – – – – – –

Utsläpp till luft, ton

Svaveldioxid, (räknat som S) 235 230 250 33 42 74 24 26 25 <1 <1 <1 34 37 36 143 125 115 <0,05 <0,05 <0,05 0,7 0,4 0,4
Kväveoxider 1 634 1 601 1 657 122 100 117 163 181 219 668 636 632 72 69 63 577 588 601 14 7,0 8,0 18 20 17
Stoft 131 118 133 24 16 37 4,1 4,1 4,3 <1 <1 <1 17 14 7,0 84 82 81 <0,05 <0,05 <0,05 2,0 2,0 3,4
Koldioxid, 1 000 ton
 Fossil 399 419 471 32,3 41,5 74,5 79,3 82,9 93,1 176 170 173 28,9 30,8 32,1 73,3 87,8 91,6 8,5 4,8 5,4 1,1 1,0 1,0
 Biogen 1 062 1 096 1 151 150 186 173 158 157 161 – – – 44,6 40,6 42,6 684 688 751 – – – 25,0 24,1 23,2

Utsläpp till vatten, ton

cod, 1 000 ton 25,2 24,5 24,5 3,5 3,9 3,5 1,8 1,8 1,8 0,27 0,24 0,30 1,4 1,6 1,7 8,8 7,6 7,7 9,4 9,4 9,5 – – –
Suspenderande ämnen 5 358 4 672 4 079 154 300 320 329 330 300 5,0 4,0 5,0 230 248 154 1 920 1 030 1 010 2 720 2 760 2 290 – – –
Kväve 374 318 366 40 36 37 61 55 52 66 65 68 36 23 25 136 89 105 35 50 79 – – –
Fosfor 27,3 20,4 24,3 1,4 1,9 2,4 3,9 3,5 3,1 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 15 10 12 5,0 3,0 5,0 – – –

avfall, 1 000 ton

Farligt11) 1,6 0,8 1,6 0,04  0,02 0,01 0,15 0,14 0,16 0,09 0,04 0,03 0,08 0,10 0,07 1,23 0,46 1,3 0,03 0,03 0,01 <0,01 <0,01 0,01
deponerat (vått) 35 43 55 – 1,0 13,5 7,8 10,1 14,8 17,7 18,4 16,4 – – 0,16 8,8 13,3 9,7 0,45 0,21 0,25 – – –
nyttiggjort eller återvunnet12) 496 468 443 12,6 17,0 5,1 161 136 111 225 202 221 9,7 23,5 24,3 40,6 51,5 40,3 47,2 37,8 41,3 <0,01 – –

Övriga leveranser

värmeenergi, GWh 107 106 99 16 16 18 – – – – – – – – – 91 90 81 – – – – – –
Tallolja15), 1 000 ton 5,5 10,0 10,5 –  – – – – – – – – – – – 5,5 10,0 10,5 – – – – – –

holmen holmen Paper

1) Uppgiften inkluderar även producerat cellulosasubstitut. Användning av råvoror och energi samt miljödata redovisas för total produktion vid enheterna.
2) För koncernen är förbrukningen beräknad netto med hänsyn till interna leveranser av flis från Iggesunds Sågverk till Iggesunds Bruk.
3) 100 % aktiv substans.
4) värmeenergi från Iggesunds Bruk. Utsläpp till luft från produktionen av värmeenergi är inkluderade i tabellen. 
5) Av använd el vid TmP-tillverkningen bildas värmeenergi som återvinns och används i produktionen. 
6) redovisningen inkluderar data för gasförbrukning och tillhörande utsläpp kopplade till holmens andel av elproduktionen vid den hälftenägda gasturbinanläggningen (cogen) inom bruket.  
 Tidigare inkluderades motsvarande tal för den elenergi som anläggningen levererade till bruket. cogen säljer sedan slutet av 2007 all producerad elenergi till nätet. den ändrade redovisnings- 
 modellen speglar brukets situation på ett bättre sätt. värmeleveransen från gasturbinanläggningen till bruket inkluderas, liksom tidigare, i talen för brukets gasförbrukning och tillhörande  
 utsläpp. dock har modellen för fördelning av utsläppen av kväveoxider från cogenanläggningen mellan elenergi- och värmeproduktionen justerats enligt de utsläpp värmet skulle gett om det  
 producerats i en ångpanna. För att kunna jämföra data för energianvändning och därtill hörande utsläpp har data för 2006 och 2007 korrigerats i enlighet med förhållandena 2008. 
7) Utsläppen av koldioxid från produktion av inköpt värme- och elenergi uppgick för 2008 till cirka 350 000 ton.
8) Överskottsvärme från vargön Alloys (smältverk). 

8) 8)

6)

6)

6)

6)

13) 13)

6)

6)

8)

13)

6) 6)6)

Produktion och miljö
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  totalt hallsta Braviken madrid Wargön Iggesunds Bruk Workington Iggesunds Sågverk

  2008  2007  2006  2008  2007  2006 2008  2007  2006  2008  2007  2006  2008  2007  2006   2008   2007   2006  2008 2007 2006 2008  2007  2006

Produktion, 1  000 ton 

Tidningspapper, standard 957 1 038 1 011 170 207 216 458 457 430 329 374 365 – – – – – – – – – – –  –
mF Special 714 690   744 418 391 390 269 277 332 27 22 22 – – – – – – – – – – – –
Sc papper 149 131 127 149 131 127 – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Bestruket tryckpapper 212 175 162 – – – – – – 76 32 23 136 143 139 – – – – – – – – –
Kartong, plastbelagd/folierad 34 35 38 – – – – – – – – – – – – 34 35 38 – – – – – –
Kartong1) 517 563 560 – – – – – – – – – – – – 286 308 308 231 255 252 – – –  
Sulfatmassa, interna och externa lev. 62 50 60 – – – – – – – – – – – – 62 50 60 – – – – – –
Trävaror, 1 000 m3 279 272 247 – – – – – – – – – – – – – – – – – – 279 272 247

råvaror, 1 000 ton

virke, milj m3fub2) 4,79 4,66 4,75 1,36 1,30 1,31 1,01 0,99 1,04 – – – 0,14 0,15 0,14 1,46 1,42 1,47 0,43 0,42 0,41 0,65 0,62 0,56
Inköpt massa/kartong 166 174 214 41,0 43,4 44,5 4,0 8,6 9,5 – – – 34,0 35,9 36,7 – – 39,8 87,0 86,4 83,7 – – –
returpapper 999 1 040 1 025 70 105 106 370 373 372 559 562 547 – – – – – – – – – – – –
Plastgranulat/folieringsmaterial 2,4 2,5 3,1 – – – – – – – – – – – – 2,4 2,5 3,1 – – – – – –
vattenförbrukning, milj m3 93 92 95 14,5 15,0 16,0 22,9 22,5 22,8 3,9 3,8 4,3 7,0 7,0 7,1 35,8 34,9 35,3 9,2 9,0 9,0 – – <0,02
Processavloppsvatten, milj m3 64 63 63 8,5 8,5 8,3 11,3 10,6 11,0 2,7 2,8 3,4 5,0 5,0 4,6 29,6 29,5 28,7 6,9 6,9 6,9 – – <0,01
Kemikalier3) 155 178 175 30,6 25,3 25,3 31,7 31,4 35,6 13,1 12,2 14,6 11,5 16,5 16,0 43,9 68,1 58,1 24,0 24,3 24,9 – – <0,01
Fyllmedel, pigment 265 247 268 100 91,1 101 27,0 28,1 28,5 37,2 19,1 18,4 44,4 45,8 45,1 27,1 32,5 44,6 29,4 30,6 29,9 – – –

värmeenergi, GWh

Biobränsle 
 returlutar 1 612 1 530 1 640 – – – – – – – – – – – – 1 612 1 530 1 640 – – – – – –
 Bark, träfiberbaserade bränslen 1 347 1 299 1 314 403 401 436 348 337 328 – – – 106 90 94 403 385 378 – – – 87 86 78
Återvunnen i TmP-processen5) 952 955 952 502 538 539 450 417 413 – – – – – – – – – – – – – – –
Fossila bränslen   
 olja, gasol 749 869 1 031 109 139 246 256 284 326 – – – 109 115 120 271  327 335 – – – 4,2 4,0 4,3
 naturgas 921 872 893 – – – – – – 875 843 860 – – – – – – 46 29 33 – – –
Inköpt7) 600 623 624 – – – – – – – – – 50 73 72 2,0 1,8 1,8 546 548 550 2,0 – –

elenergi, GWh

egenproducerad vattenkraft  1 128 1 193 934 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Använd elenergi 7) 5 156 5 122 5 154 2 045 1 965 1 952 1 657 1 700 1 727 472 458 464 194 205 193 433 429 456 337 348 345 18 17 17
 varav egen mottryckskraft 485 472 547 18 37 72 62 50 57 201 183 191  13 13 16 191 189 211 – – – – – –

Utsläpp till luft, ton

Svaveldioxid, (räknat som S) 235 230 250 33 42 74 24 26 25 <1 <1 <1 34 37 36 143 125 115 <0,05 <0,05 <0,05 0,7 0,4 0,4
Kväveoxider 1 634 1 601 1 657 122 100 117 163 181 219 668 636 632 72 69 63 577 588 601 14 7,0 8,0 18 20 17
Stoft 131 118 133 24 16 37 4,1 4,1 4,3 <1 <1 <1 17 14 7,0 84 82 81 <0,05 <0,05 <0,05 2,0 2,0 3,4
Koldioxid, 1 000 ton
 Fossil 399 419 471 32,3 41,5 74,5 79,3 82,9 93,1 176 170 173 28,9 30,8 32,1 73,3 87,8 91,6 8,5 4,8 5,4 1,1 1,0 1,0
 Biogen 1 062 1 096 1 151 150 186 173 158 157 161 – – – 44,6 40,6 42,6 684 688 751 – – – 25,0 24,1 23,2

Utsläpp till vatten, ton

cod, 1 000 ton 25,2 24,5 24,5 3,5 3,9 3,5 1,8 1,8 1,8 0,27 0,24 0,30 1,4 1,6 1,7 8,8 7,6 7,7 9,4 9,4 9,5 – – –
Suspenderande ämnen 5 358 4 672 4 079 154 300 320 329 330 300 5,0 4,0 5,0 230 248 154 1 920 1 030 1 010 2 720 2 760 2 290 – – –
Kväve 374 318 366 40 36 37 61 55 52 66 65 68 36 23 25 136 89 105 35 50 79 – – –
Fosfor 27,3 20,4 24,3 1,4 1,9 2,4 3,9 3,5 3,1 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 15 10 12 5,0 3,0 5,0 – – –

avfall, 1 000 ton

Farligt11) 1,6 0,8 1,6 0,04  0,02 0,01 0,15 0,14 0,16 0,09 0,04 0,03 0,08 0,10 0,07 1,23 0,46 1,3 0,03 0,03 0,01 <0,01 <0,01 0,01
deponerat (vått) 35 43 55 – 1,0 13,5 7,8 10,1 14,8 17,7 18,4 16,4 – – 0,16 8,8 13,3 9,7 0,45 0,21 0,25 – – –
nyttiggjort eller återvunnet12) 496 468 443 12,6 17,0 5,1 161 136 111 225 202 221 9,7 23,5 24,3 40,6 51,5 40,3 47,2 37,8 41,3 <0,01 – –

Övriga leveranser

värmeenergi, GWh 107 106 99 16 16 18 – – – – – – – – – 91 90 81 – – – – – –
Tallolja15), 1 000 ton 5,5 10,0 10,5 –  – – – – – – – – – – – 5,5 10,0 10,5 – – – – – –

Iggesund Paperboard holmen timber

Iggesund Paperboard – arkningsanläggningar

valence, Frankrike och Utrecht, nederländerna. Under 2008 ark-
ades och distribuerades 49 800 (62 100) ton. råvaran bestod av 
55 000 (67 700) ton kartong från Iggesunds Bruk och Workington 
samt 82 (100) ton förpackningsplast. energianvändningen 
(naturgas) uppgick till 0,5 (0,7) GWh och för el till 2,2 (2,3) GWh. 
Utsläppen av fossil koldioxid till luft från anläggningarna var  
100 (140) ton. Totalt 23 (23) ton avfall gick till förbränning.  

9) Från nordanstigs Bostäders fjärrvärmecentral i Strömsbruk.
10) I anslutning till bruket produceras av annat företag (Powergen chP) värmeenergi och el baserad på naturgas.
11) Farligt avfall tas om hand av auktoriserade återvinningsföretag. vid Braviken, hallsta och Skärnäs  
 Terminal är man dessutom skyldiga att ta hand om oljehaltigt avfall för de båtar som angör hamnen.  
 För 2008 uppgick mängden av denna typ av avfall till 1 329 ton från de tre hamnarna.
12) Avfall använt bland annat som anläggningsmaterial, konstruktionsmaterial eller för tillverkning av jordprodukter.  
 Under 2008 användes ytterligare cirka 760 000 ton avfall för energiproduktion internt och externt.
13) Överskottsvärme för leverans till fjärrvärmenätet i hallstavik. 
14) 87 GWh för leverans till Iggesunds Sågverk. motsvarande bränsleenergi för att producera värmet och  
 tillhörande utsläpp till luft redovisas under Iggesunds Sågverk. 4 GWh som överskottsvärme för leverans  
 till fjärrvärmenätet i Iggesund.
15) För leverans till kemikalieindustrin.  

holmen Skog

total landareal  1 263 000 hektar
Produktiv skogsmark 1 032 000 hektar  
 – varav skyddade skogar 67 000 hektar
Produktiv skogsmark exkl. skyddade skogar 965 000 hektar  
Impediment 231 000 hektar 
 – varav skogklädd mark 130 000 hektar 
Skyddade skogar och skogklädda  
impediment som inte brukas 197 000 hektar
virkesförråd, per hektar 115 m3sk
virkesförråd, inkl. naturområden 118 120 000 m3sk
virkesförråd, exkl. naturområden 106 240 000 m3sk 

trädslag

Tall 50 %, gran 34 %, lövträd 12 %, contortatall 4 %

Åldersklassfördelning

0–30 år 38 %, 31–60 år 26 %, 61–90 år 14 %,  
91 år och äldre 22 %

virkesanskaffning  2008 2007 2006

miljoner m3fub
Totalt, brutto 10,4 10,6 10,1
  varav från
  – egen skog 2,6 2,6 2,6
  – övriga svenska skogsägare 7,5 7,6 6,9
  – import  0,3 0,4 0,6

virkesleveranser

miljoner m3fub
Till holmens enheter 4,7 4,5 4,6
extern försäljning 5,7 6,0 5,5

Skogsskötsel, hektar

Återbeskogning 10 900 9 100 12 600
varav, %
   Plantering 72  75 74
   Frösådd 23 22 19
   naturlig föryngring under fröträd 5 3 6
Bränning (inkl skogsbränder 1 350 ha) 1 550 390 662

Plantproduktion

miljoner plantor 30 30 31

4)

10) 10)9)9)

14) 14)

Kubikmeter virke per hektar, m3fub

1948 1955 1965 1975 1985 1995 2008

Tillväxt och avverkning i Holmens skogar

Allt mer virke i Holmens skogar

Miljoner kubikmeter virke, m3fub

Avverkningarna i Holmens skogar understiger med god marginal 
den årliga tillväxten i dem. Tillväxtsiffran är omräknad till m3fub. 

2007 20082002 2003 2004 2005 2006

2,62,72,6 2,6 2,62,7
2,4 2,3

0
20
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100 115

Årlig
avverkning

Årlig
tillväxt ca 
3 milj m3

10)9)
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  2008 2007 2006 2008 2007 2006

anställda    
medelantal 3 511 3 628 3 667 4 829 4 931  4 958

 varav kvinnor, % 17,5 16,8 16,9 17,9 16,4 17,2

 varav tillfälligt anställda, %1,2) – 7,5 – – 5,9 –

medelålder 46,5 46,6 46,5 45,0 45,5 45,7

Pensionsålder (genomsnitt av olika typer av pensioneringar) 62,7 62,3 61,9 62,3 – –

Sjukfrånvaro, %    
Totalt 4,6 4,7 4,8 4,3 4,5 4,4

 varav frånvaro

 längre än 60 dagar 2,7 2,7 2,8 – – –

 de som är 29 år och yngre 2,5 2,3 2,3 – – –

 de som är i åldern 30–49 år 4,0 4,4 4,7 – – –

 de som är äldre än 50 år 5,7 5,7 5,6 – – –

 män 4,5 4,2 4,4 – – –

 kvinnor 5,3 7,0 6,9 – – –

Friskhetsindex (andel medarbetare utan någon sjukdag under året) 41,7   44,7 43,5 43,5 – –

Jämställdhet, %    
Kvinnliga chefer av totalt antal chefer 13,0 10,8 9,0 12,9 8,9 7,6

Andel kvinnor på kvalificerade befattningar 2) – 14 14 – – –

rekryterade kvinnor av totalt antal rekryterade 33 23 23 31 – 23

Utbildning, %    
Grundskola 19 21 23 21 21 23

Gymnasium 65 64 63 61 61 60

högskola, minst två år 16 15 14 18 18 17

rekryterade med högskoleutbildning,

 andel av alla nyanställda 2) – 37 37 – 34 37

rekryterade kvinnor med högskoleutbildning, 
 andel av alla nyanställda kvinnor 89 58 57 – – –

Kompetensutveckling, timmar    
Traditionell utbildning per anställd och år 2) – 39 – – 37 –

Personalomsättning, %    
Personalomsättning 8,5 5,4 5,5 9,2 6,0 5,8

varav

 uppsagda 0,6 0,6 0,6 1,3 – 0,6

 pensionering 4,4 2,7 3,3 3,7 – 3,1

 eget val 3,5 2,1 1,6 4,2 – 2,2

rekrytering 3,2 5,0 4,7 6,5 5,9 5,6

arbetsolyckor och tillbud, antal/1 000 anställda    
Tillbud 267 236 216 296 256 257

Arbetsolyckor, mindre än 8 timmars frånvaro 122 121 106 130 133 118

Arbetsolyckor, mer än 8 timmars frånvaro 23,0 18,0 20,9 38,4 23,3 26,3

Facklig samverkan, %    
enheter med oberoende fackföreningar 100 100 100 100 100 100

enheter med skyddskommitté 100 100 100 100 100 100 

Facklig anslutningsgrad 89 94 97 76 83 87

medarbetarundersökning 3)      
humankapital (0–1000) – 616 604 – 602 587  

ledarskapsindex (0–100) – 56 55 – 56 55    

1) Andelen deltidsanställda är låg, mindre än 5 procent.

2) Under 2008 bytte holmen hr-system, vilket inte gjort det möjligt att ta fram vissa nyckeltal för detta år.

3) medarbetarundersökningen genomförs vartannat år, nästa gång 2009.

Sverige Koncernen
Personal
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syFtet med grI är att skapa enhetlighet för 
hållbarhetsredovisning och göra det lättare att 
bedöma och jämföra företag ur ekonomiskt, 
miljömässigt och socialt perspektiv. Att till-
lämpa GRIs riktlinjer är frivilligt.

Holmen ser posItIvt på grI och har valt  
att anpassa sättet att redovisa till dess rekom-
mendationer. 

Holmen bedömer att redovisningen av sociala, 
miljömässiga och ekonomiska fakta/aspekter i 
Holmen och omvärlden 2008 uppfyller GRIs 
redovisningsnivå A, det vill säga den högsta 
nivån.

revIsIonsFöretaget kpmg genomFörde på 
Holmens uppdrag i februari 2009 en analys 
av innehållet i Holmens GRI-redovisning 
mot informationskraven i GRIs riktlinjer för 
hållbarhetsredovisning, G3. Holmens GRI-
redovisning består av hållbarhetsredovisningen 

Holmen och omvärlden 2008, Holmen Års-
redovisning 2008 och det GRI-register som 
finns på Holmens hemsida. Utgångspunkten 
var att ge ett uttalande om KPMG delar Hol-
mens bedömning att redovisningen uppfyller 
redovisningsnivå A enligt GRI.

I KPMGs intyg fastställs att den informa-
tion som Holmen lämnat i de ovan nämnda 
dokumenten tillsammans överensstämmer med 
redovisningsnivå A enligt GRI.

mer information
grI-regIster . På Holmens hemsida finns 
ett komplett GRI-register. Här finns också 
KPMGs intyg.

global reportIng InItIatIve . Organisatio-
nens hemsida ger en komplett bild av GRI  
och dess regelverk.
www.globalreporting.org

GRI – Global Reporting Initiative – är ett internationellt samarbetsorgan 
där många olika intressentgrupper i samhället arbetat fram globala  
riktlinjer för hur företag ska redovisa det som ryms under begreppet 
hållbar utveckling.

Holmen uppfyller  
redovisningsnivå A enligt GRI

h o l m e n  o c h  G r I
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4.6 rutiner och processer för att garantera undvikandet  hr 16, År 34 
 av intressekonflikter 

4.7 rutiner och processer för att bestämma styrelsemed- hr 16, År 32–36 
 lemmarnas kompetens (avseende hållbarhetsarbetet)

4.8 mission, värderingar samt hållbarhetsrelaterade  hr 4–5, 16–19 
 policies och styrdokument (internt utarbetade) 

4.9 rutiner och processer för styrelsens övervakning av  hr 16–17, År 32–36 
 hållbarhetsarbetet (bl.a. avseende risker och möjlig- 
 heter) samt anslutning till internationella standarder  
 och uppförandekoder etc.

4.10 Processer för att utvärdera styrelsens prestationer, År 33–34, www 
 i synnerhet gällande hållbarhetsarbetet 

Engagemang i externa projekt
4.11 Tillämpning av försiktighetsprincipen hr 19, 40–41

4.12 externa stadgor, principer och initiativ hr 2, 16–17, 19, 26–27, 
  31, 36–37, 40–44, 63–65, 
  68

4.13 medlemskap i industri- och affärsorganisationer hr 14–15, 19, 22–23, 68 

Intressentrelationer
4.14 lista över engagerade intressentgrupper hr 2, 20–23, 38–39, 54,  
  57, 68

4.15 Principer för identifiering och val av intressenter hr 20–21

4.16 metoder för kommunikation med intressenter hr 14–18, 20–23, 31,  
  48–49, 53, 57

4.17 Särskilda frågor som har uppmärksammats genom  hr 16–17, 20–23, 52–53,  
 kommunikation med intressenter, och hanteringen  56–57 
 av dessa frågor

5. Prestandaindikatorer

e K o n o m I S K a  I n d I K at o r e r

Upplysningar om hållbarhetsstyrningen
mål och uppfyllande hr 7, 16–17, 38–39, 59, 
  År omslag, 2–8

Policy hr 7, 18 

Övrig information  hr 2–5, 16, 68,   
  År omslag, 2–8, 42–47

Ekonomisk prestanda
ec1 direkt ekonomiskt värde, genererat och fördelat hr 3, 38–39, 59 

ec2 Finansiell påverkan samt andra risker och möjligheter  hr 4–5, 14–15, 24–25, 
 till följd av klimatförändringar  34–37

ec3 omfattning av förmånsbestämda pensionsplaner  År 62, 77

ec4 väsentligt finansiellt, statligt, stöd hr 31, År 62

Marknadsnärvaro
ec6 Policy, praxis och andel utgifter till lokala hr 22–23, 26–27 
 leverantörer (på väsentliga verksamhetsplatser)

ec7 rutiner för anställning av lokal personal (inklusive hr 22–23, www 
 andelen lokala chefer)

ec8 Beskrivning av infrastrukturinvesteringar, vilka hr 22–23 
 huvudsakligen görs förs allmänhetens nytta 

mIljöIndIkatorer

Upplysningar om hållbarhetsstyrningen
mål och uppfyllande hr 4–5, 7, 36–37, 40–43

Policy hr 18

organisationsansvar hr 16–17, 40

Utbildning och medvetenhet hr 40

Övervakning och uppföljning hr 16–17, 40–43

Övrig information hr 24–31, 58, 60–61 
  År 8–9, 47–48

Material
en1 materialanvändning (i vikt eller volym)  hr 60–61

Holmen och GRI
Holmen följer sedan fem år Global Reporting (GRI) och dess rekom-
mendationer för hållbarhetsredovisning. Förteckningen nedan visar 
var GRI-indikatorer för arbetssätt och huvudindikatorer redovisas. 
GRIs tilläggsindikatorer redovisas i GRI-registret på Holmens hem-
sida. Där redovisas och kommenteras också eventuella avvikelser 
mot riktlinjerna. 

Holmen har vid upprättandet av hållbarhetsredovisningen Holmen 
och omvärlden 2008 tagit hänsyn till GRIs tio redovisningsprinciper. 
Dessa syftar till att säkerställa att information om verksamhetens 
hållbarhetsaspekter inkluderas samt att 
kvaliten på den information som redovisas 
uppfyller givna kriterier.  

hr  =  Hållbarhetsredovisning                     
År  =  Årsredovisning 
www =  Holmens hemsida  
  www.holmen.com

1.  vision och strategi

1.1  vd:s uttalande hr 4–5 

1.2  Beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan hr omslag, 4–7, 16–17,  
 på hållbar utveckling samt de risker och möjligheter 20–21  
 organisationen står inför som en följd av trenderna År 42–48, 58–59 
 inom hållbar utveckling   

2.  organisationsprofil

2.1  organisationens namn hr 2, omslag, www 

2.2 de viktigaste varumärkena, produkterna och/eller hr 6–11 
 tjänsterna 

2.3 organisationsstruktur, enheter, affärsområden,  hr 6–11, 16–17 
 dotterbolag och joint ventures 

2.4 organisationens huvudkontor hr 10

2.5 verksamhetsländer hr 10–11

2.6 ägarstruktur och företagsform hr 6, År 26–27, 45–47, 55, 
  www 

2.7 marknader hr 6–11, År omslag, 10–13

2.8 verksamhetens omfattning hr 6–11, 38–39, 59–62, 
  År omslag, 26–27, 60–61

2.9 väsentliga förändringar under redovisningsperioden  hr 2, 56, 58, År 42–48, 
 (avseende storlek, struktur etc.) www

2.10 mottagna utmärkelser och priser under  hr 68 
 redovisningsperioden 

3. Information om redovisningen

Redovisningsprofil

3.1 redovisningsperiod hr 2

3.2 datum för föregående redovisning hr 2

3.3 redovisningscykel hr 2

3.4 Konktaktperson för redovisningen hr 2, 69

Redovisningens omfattning
3.5 Processer för att bestämma redovisningens innehåll hr 2–5

3.6 redovisningens avgränsningar hr 2–5

3.7 Särskilda begränsningar i redovisningens omfattning  hr 2–5, 60–61 
 och avgränsning

3.8 redovisningsprinciper avseende joint ventures,  hr 2, 58, År 54–56, www 
 dotterbolag etc.

3.9 mätmetoder  hr 58–62, År 54–56, www

3.10 Förklaring av effekter av eventuella omräkningar  hr 58–62 
 av information i tidigare redovisningar  

3.11 väsentliga förändringar från föregående redovisningar  hr 2, 58–62 
 (avseende avgränsning, mätmetoder etc.)

GRI, Global Reporting Initiative
3.12 Innehållsförteckning för GrI:s standardupplysningar hr 2, 64–65, www 
 (GrI-register)

Granskning
3.13 Policy och praxis avseende extern granskning hr 2, 58, 63, År 83, www

4. Styrning, åtaganden och intressentrelationer

Bolagsstyrning
4.1 Bolagsstyrningsstruktur hr 16–17, År 32–36

4.2 Styrelseordförandens ställning hr 16–17, År 34, www

4.3 Andel styrelseledamöter som är oberoende och/eller År 34, www 
 inte ingår i företagsledning 

4.4 möjligheter för aktieägare och anställda att komma med hr 16, 20–21, 57 
 rekommendationer till styrelsen eller företagsledningen År 33, 36

4.5 Koppling mellan ersättning till styrelseledamöter,  hr 48–49, År 34–35,  
 ledande befattningshavare och chefer samt organi- 62–63 
 sationens resultat
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en2 Återvunnet material i procent av materialanvändning hr 28, 46, 60–61

Energi
en3 direkt energianvändning hr 30–31, 41, 60–61

en4 Indirekt energianvändning hr 60–61, www

Vatten
en8 Total vattenanvändning hr 29, 60–61

Biologisk mångfald
en11 lokalisering och storlek av mark som ägs, arrenderas  hr 10, 24–25, 29, 61,  
 eller brukas i områden som består av arter med rik www 
 biologisk mångfald (utanför skyddade områden) 

en12 Betydande inverkan av verksamheten på biologisk  hr 24–25, 29, 44  
 mångfald i skyddade områden och andra  www 
 områden med rik biologisk mångfald 

Utsläpp, avlopp och avfall
en16 Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser hr 42–43, 60–61, www

en17 Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser  hr 60–61, www

en19 Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen www

en20 nox, Sox och andra väsentliga utsläpp till luften  hr 42, 60–61

en21 Totalt utsläpp till vatten (i kvalitet och recipient) hr 29, 42, 60–61, www

en22 Total avfallsvikt (per typ och hanteringsmetod)  hr 42, 46, 60–61

en23 Totalt antal samt volym av väsentligt spill hr 41, 47, www

Produkter och tjänster
en26 Åtgärder för att minska miljöpåverkan från produkter  hr 12–15, 17, 24–33, 
 och tjänster 36–37, 41, 44–47, 68

en27 Andel sålda produkter som återvinns  hr 28–31, 46, 60–61 

Efterlevnad av lagar, förordningar och föreskrifter
en28 värdet av betydande böter och antalet icke-  hr 41, 44, År 48 
 monetära sanktioner till följd av överträdelser 
 av miljölagstiftning och bestämmelser

S o c I a l a  I n d I K at o r e r

la, anställningsförhållanden och arbetsvillkor 
Upplysningar om hållbarhetsstyrningen

mål och uppfyllande hr 3, 7, 48–49, 52

Policy hr 18–19, 48, 52

organisationsansvar hr 16–17, 48–49

Utbildning och medvetenhet hr 51, 53, 55

Övervakning och uppföljning hr 48–49, 53

Övrig information  hr 55–57, 66, 68

Anställda
lA1 Total personalstyrka uppdelad på anställningsform hr 10–11, 62, www 
 och region

lA2 Totalt antal anställda och personalomsättning hr 62, www

Relationer mellan anställda och ledning
lA4 Andel anställda omfattade av kollektivavtal hr 57, 62

lA5 minsta varseltid vid verksamhetsförändringar hr 18, 56–57

Hälsa och arbetsmiljö
lA7 Skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade arbets- hr 49, 51, 62, www 
 dagar, frånvaro samt arbetsrelaterade dödsolyckor 

lA8 Utbildning och program för att hjälpa de anställda och  hr 51 
 deras familjer i frågor gällande allvarliga sjukdomar 

Utbildning
lA10 Genomsnittligt antal tränings- och utbildnings-  hr 55, 62 
 timmar per år och anställd

Mångfald och lika möjligheter
lA13 Sammansättning av styrelse och ledning   hr 16, 52–54, 62, 
    År 28–31

lA14 löneskillnad mellan män och kvinnor hr 18, 53, www

hr, mänskliga rättigheter
Upplysningar om hållbarhetsstyrningen
mål och uppfyllande hr 2, 7, 19, 48–49

Policy hr 18–19

organisationsansvar hr 16–17, 52–53, 57, www

Utbildning och medvetenhet hr 52–53, 55

Övervakning och uppföljning hr 19, 57

Övrig information  hr 18–19

Investerings- och inköpsrutiner
hr1 Andel och antal betydande investeringsbeslut som  www 
 inkluderar krav/granskning gällande mänskliga  
 rättigheter 

hr2 Andel betydande leverantörer och underleverantörer  hr 19, www 
 som har granskats avseende efterlevnad av 
 mänskliga rättigheter, samt vidtagna åtgärder 

Icke-diskriminering
hr4 Fall av diskriminering, samt vidtagna åtgärder hr 53

Föreningsfrihet och frihet att sluta kollektivavtal
hr5 verksamheter där föreningsfriheten samt friheten  hr 19, 57, www 
 att sluta kollektivavtal kan vara väsentligt hotade. 
 redovisning av vidtagna åtgärder 

Barnarbete
hr6 verksamheter där det föreligger väsentlig risk för   hr 19, www 
 fall av barnarbete. vidtagna åtgärder för att bidra 
 till avskaffande av barnarbete

Tvångsarbete
hr7 verksamheter där det föreligger väsentlig risk för hr 19, www 
 tvångsarbete. Åtgärder vidtagna för att bidra till  
 avskaffande av tvångsarbete

So, Samhällsfrågor
Upplysningar om hållbarhetsstyrningen
mål och uppfyllande hr 18–19

Policy hr 18

organisationsansvar hr 16–17, 20–23, www

Utbildning och medvetenhet hr 18–19

Övervakning och uppföljning hr 20–21 

Samhällsfrågor
So1 hantering av verksamhetens samhällspåverkan   hr 16–23, 47, 54, 57

Korruption
So2 Antalet affärsenheter vilka har undersökts avseende  hr 18–19 
 risk för korruption 

So3 Utbildning av anställda i organisationens policies   hr 18–19, www 
 och rutiner avseende motverkan av korruption  

So4 vidtagna åtgärder till följd av fall av korruption hr 18–19, www

Offentlig politik
So5 Politiska ställningstaganden och delaktighet i politiska  www 
 beslutsprocesser och lobbying

Efterlevnad av lagar, förordningar och föreskrifter
So8 värdet på betydande böter och antalet icke-monetära  www 
 sanktioner avseende överträdelser av lagar och  
 bestämmelser 

Pr, Produktansvar
Upplysningar om hållbarhetsstyrningen
mål och uppfyllande hr 7–9, 28

Policy hr 18, 26–27

organisationsansvar hr 16–17, www

Utbildning och medvetenhet hr 12–13

Övervakning och uppföljning hr 17

Kunders hälsa och säkerhet
Pr1 Utvärdering av produkternas eller tjänsternas  hr 12–13, www 
 inverkan på hälsa och säkerhet över livscykeln 

Märkning av produkter och tjänster
Pr3 Krav på produktinformation hr 8–9, 26–27, 43, www 

Marknadskommunikation
Pr6 Program för efterlevnad av lagar, standarder och  www 
 frivilliga överenskommelser gällande marknads- 
 kommunikation

Efterlevnad av lagar, förordningar och föreskrifter
Pr9 Belopp avseende betydande böter för brott mot  www  
 lagar och regler gällande tillhandahållandet och  
 användningen av produkter och tjänster

h o l m e n  o c h  G r I
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Barrved 
Tall- eller granved. 

Biobränsle/bioenergi/bioraffinering 
Förnybara bränslen, exempelvis ved, returlutar, bark 
och tallolja. Biogen = härrörande från  
biobränslen.

Biologisk rening 
Avloppsvatten renas med hjälp av mikroorga- 
nismer. Principen är densamma som i naturen  
men nedbrytningen går mycket snabbare.

certifiering 
Granskning gjord av tredje part. Ett certifikat är  
ett dokument som visar att villkoren för certifiering är 
uppfyllda.

cod 
Chemical Oxygen Demand. Kemiskt syreförbrukande 
ämnen. Ett mått på den mängd syre som behövs för 
fullständig nedbrytning av organiskt material i vatten.

dIP 
Massa tillverkad av avsvärtat returpapper  
(De-Inked Pulp).

el-Forest 
En kombinerad skotare och skördare som drivs  
både med diesel och el. 

FBB 
Flerskiktskartong av mekanisk och kemisk massa 
(FBB = Folding Box Board).

Finansiella poster 
I huvudsak nettot av koncernens ränteintäkter från 
placeringar hos banker och andra kreditinstitut och 
räntekostnader från lån tagna hos desamma.

Fosfor (P) 
Ett grundämne som ingår i ved. För stor mängd fosfor 
i vattnet kan orsaka övergödning (eutrofiering) och 
syretäring.

Fossila bränslen 
Bränslen baserade på kol- och väteföreningar  
från sediment eller sedimenterad berggrund – främst 
kol, olja och naturgas.

FSc 
Forest Stewardship Council är en internationell skogs-
standard. FSC verkar för att världens skogar brukas 
på ett sätt som är acceptabelt ur tre perspektiv: 
miljömässigt, socialt och ekonomiskt. 

Fyllmedel 
Fyllmedel, till exempel mald marmor och kaolinlera, 
används för att fylla ut papperet och göra det jämnare 
och ljusare. 

IPPc 
Integrated Pollution Prevention and Control. EUs 
miljölagstiftning om integrerad, individuell prövning och 
tillsyn av större industriföretag.

ISo 14001 
En internationell standard för miljöstyrning som tagits 
fram av ISO. Viktiga principer i ISO 14001 är regel-
bundna miljörevisioner och gradvis höjning av kraven. 

Kassaflöde 
De faktiska in- och utbetalningarna i koncernen 
avseende exempelvis betalningar från kunder samt till 
leverantörer, långivare och aktieägare.

Koldioxid (co2) 
Kol är livets byggsten och ingår i allt levande.  
Biogen koldioxid frigörs när biologiskt material multnar 
eller när ved eldas. Fossil koldioxid frigörs när kol, olja 
eller naturgas eldas.

Kväve (n) 
Ett grundämne som ingår i ved. Utsläpp av  
kväve till vatten kan orsaka övergödning.

Kväveoxider (nox) 
Gaser vilka består av kväve och syre som bildas vid 
förbränning. I fuktig luft omvandlas kväveoxider till 
salpetersyra som försurar nederbörden.  
Kväveoxider har också en gödslande effekt.

mF-papper  
Bland annat standard och färgat tidningspapper (MF = 
Machine Finished). 

miljörevision 
En värdering av hur miljöskyddsorganisation,  
ledningsrutiner och miljöutrustning fungerar.

nettoomsättning 
Den fakturerade försäljningen av produkter, virke och 
energi efter avdrag för mervärdesskatt.

PeFc 
Programme for the Endorsement of Forest Certifi-
cation schemes är en internationell skogsstandard. I 
Sverige är PEFC- och FSC-standarderna i stort sett 
identiska. 

Produktiv skogsmark 
Skogsmark som i genomsnitt kan producera minst 
en skogskubikmeter virke per hektar och år under 
beståndets växttid.

reach 
Registration, Evaluation and Authorisation of Chemi-
cals. En EU-lag som kräver tester av de kemikalier 
som används inom unionen.

rmP – refiner-mechanical Pulp 
Massa framställd genom raffinering av flis med  
eller utan kemisk eller termisk behandling.

rörelseresultat 
Koncernens intäkter från försäljning av produkter, virke 
och energi minus; kostnader för tillverkning, 
kostnader för leveranser till kunder, avskrivningar på 
maskiner, byggnader m m.

SBB 
Flerskiktskartong av blekt kemisk massa  
(SBB = Solid Bleached Board).

Sc-papper 
Superkalandrerat papper. Obestruket, glättat  
journalpapper i ytvikter mellan 50 och 65 g/m2  
(SC = Super Calender).

Sdc 
Skogsnäringens IT-företag. Ekonomisk förening som 
svarar för all virkesredovisning i Sverige.

Skattekostnad 
Beräknad skatt på årets resultat. Koncernens normala 
skattesats är cirka 29 %.

Skuldsättningsgrad 
Relationen mellan koncernens finansiella nettoskuld 
(främst lånat kapital) och det egna kapitalet.

Stoft 
Askpartiklar som bildas vid förbränning av  
exempelvis bark eller lut.

Sulfatmassa 
Kemisk massa som tillverkas genom att ved kokas 
under högt tryck och vid hög temperatur med  
s k vitlut (natriumhydroxid och natriumsulfid). 

Suspenderande ämnen (Sä) 
Vattenburna ämnen som består av fibrer och partiklar 
som till stor del kan avlägsnas med ett finmaskigt filter.

Svaveldioxid (So2) 
En gas bestående av svavel och syre som bildas vid 
förbränning av svavelhaltiga bränslen, till exempel olja. 
I kontakt med fuktig luft omvandlas svaveldioxid till 
svavelsyra som försurar nederbörden.

tallolja 
Biprodukt från sulfatmassaprocessen som används för 
tillverkning av bland annat såpa och färger. Är också 
ett utmärkt biobränsle.

tmP – thermo-mechanical Pulp  
Termomekanisk massa. En högutbytesmassa (94–96 
procents vedutbyte) som erhålls genom  
att granflis värms och därefter mals i raffinörer.

transportarbete (tonkilometer) 
Beskriver transportverksamhetens omfattning. Trans-
portarbete är synonymt med tonkilometer  
och erhålls genom att multiplicera godsets vikt (ton) 
med den sträcka det transporteras (kilometer).

länkar

BasEl  www.basel.se

FNs mänskliga  
rättigheter  www.un.org/rights

FSC  www.fsc.org

Global Compact  www.unglobalcompact.org

GRI www.globalreporting.org

Holmen www.holmen.com

ILO www.ilo.org 

IPPC www.ec.europa.  
 eu/environment/air/pollutants/ 
 stationary/ippc/

ISO www.iso.org

Kempestiftelserna www.kempe.com

LUSTRA www.mistra.org/lustra

OECD www.oecd.org

PEFC www.pefc.org

REACH www.ec.europa.eu/ 
 enterprise/reach

SDC www.sdc.se

Önnesjöstiftelsen www.onnesjostiftelsen.se

Ordlista
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Aktieägare ......................................... 21

Arbetsmiljö ........................................ 51

Arbetsolyckor .............................. 49, 51

Arbetsvillkor ....................................... 57

Avfall  ........................................... 42, 46

Avslutade verksamheter  .................... 47

Barnarbete ........................................ 19

Bestickning  .................................  18–19

Bestyrkanderapport  .......................... 63
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Bioenergi ......................................30–31

Bioraffinering  .................................... 15

Bolagsstyrning  .................................... 2
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Chefsarbete  ...................................... 50

Deponi  .............................................. 46

Diskriminering  ............................. 19, 53
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Ekonomisk utveckling  .................  38–39
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Energiförsörjning  ............................... 30

Energiledningssystem  ........... 31, 40, 43

Energimål  ........................................... 7

Energiskatter  .................................... 37

Erkännanden  .................................... 68

Extern granskning  ............................. 63

Facklig anslutningsgrad  .................... 57

Facklig samverkan  ............................ 57

Finansiella mål  .................................... 7

Forskning och utveckling  ............  14–15

FSC  ............................................ 26, 43

Föreningsrätten ................................. 57

Förorenad mark  ................................ 47

Försäkringar ...................................... 17

Geografisk närvaro ......................  10–11

Global Compact  ..................... 2, 19, 68
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Gödsling  ..................................... 25, 35

HR  .................................................... 48

HR-system  ................................. 49, 55
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HR-policies  ................................. 16, 48

Humankapital  ............................... 7, 49

Hållbar utveckling ................  4–7, 12–13

Hälsa  ................................................ 51

ILO  ................................................... 19

Intern rörlighet  ............................ 19, 48

Intressenter ..................................20–21

Introduktionsprogram ........................ 55

Jämställdhet  ............................... 18, 52

Kartong  ............................  8, 11–12, 14

Kemikalier  ......................................... 47

Klimat  ...................................  32–35, 37

Klimatmål  ..................................... 7, 41

Kolanalys  ....................................  34–35

Koldioxid  ....................................  32–35

Kolets kretslopp  ................................ 33

Kolsänka  ....................................  34–35

Kompetensutveckling ........................ 55

Koncernledning ................................. 15

Kvinnliga chefer ........................... 52, 54

Ledarskapsindex  ....................  7, 49–50

Ledarutveckling ................................. 50

Ledningssystem  ......................... 31, 43
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Marknadsutveckling  ....................  38–39
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Medarbetarundersökningar  ............... 53
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Miljöaspekter  .................................... 41

Miljöcertifiering  ............................ 26, 43

Miljöfakta  ....................................  60–61
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Mänskliga rättigheter  ........................ 19
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OECD  ............................................... 19
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Personalneddragningar  ..................... 56
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Bedömningar

Företagsindex medlemskapmiljöfonder

Holmen ser ett aktivt hållbarhetsarbete 
och tydlig kommunikation om detta 
som ett sätt att stärka varumärket. 
Internt bidrar det också till att höja de 
anställdas kompetens och engagemang i 
hållbarhetsfrågor. Holmen ser intressen-
ternas värderingar av hållbarhetsarbetet 
som viktiga för att identifiera styrkor 
och svagheter. Intressentdialogen är vik-
tig och används för att ständigt kunna 
förbättra hållbarhetsarbetet.

Så gott som alla banker erbjuder 
idag miljö- och etikfonder som investe-
rar i företag som ser affärsmöjligheter 
i att integrera miljö-, sociala och etiska 
aspekter i verksamheten. Holmen ingår 
idag i flera sådana fonder.

Holmen är också noterat på flera 
företagsindex som värderar företagens 
arbete med hållbarhetsfrågor. Syftet 
är att göra det lättare för investerare 
att identifiera företag som arbetar med 

hållbarhetsfrågor på ett bra sätt. Att 
bli upptaget i ett index bekräftar att 
företaget agerar ansvarsfullt ur ekono-
miska, miljömässiga och sociala aspekter.

Erkännanden och bedömningar
I ökande grad uppmärksammas Holmen för sitt hållbarhetsarbete.  
Koncernen finns med i flera bankers miljö- och etikfonder och  
är upptagen i ett antal internationella företagsindex. 

carbon disclosure Project (cdP) är en ideell organisation som arbetar för en  
bra dialog mellan intressenter med klimatpåverkan som gemensam nämnare. I 2008  
års utvärdering av företag inom gruppen koldioxidintensiva företag (110 företag totalt)  
bedömdes Holmen som åttonde bästa företag vad gäller att rapportera om klimat- 
påverkan. I undergruppen material kom Holmen på fjärde plats.
www.cdproject.net

enterprise.com (e.com) är ett företag som primärt utvärderar årsredovisningar.  
Holmen valdes ut som ett gott exempel på hur hållbarhetsfrågorna redovisades och  
diskuterades i Holmen och omvärlden 2007.
www.reportwatch.net

deloitte bedömer sedan 1993 svenska företags information om miljö, etik och socialt 
ansvar. Holmen placerades 2008 som ett av fyra företag i gruppen Bästa praxis att  
redovisa för hållbarhetsredovisningen Holmen och omvärlden 2007.
www.deloitte.com

Global compact. Holmen är medlem i FNs Global 
Compact. Koncernen ställer sig därmed bakom  
FNs tio principer för mänskliga rättigheter, miljö 
och korruption. Holmen deltar också i det svenska 
nätverket Globalt Ansvar och från 2009 även i det 
nordiska nätverket Global Compact Nordic Network. 
www.unglobalcompact.org

Icc. Holmen är sedan mer än 10 år anslutet till  
Internationella Handelskammarens näringslivs- 
program för hållbar utveckling. Detta innehåller  
16 principer för miljömedvetet ledarskap.
www.icc.org

Swedbank roburs ethica 
Fonder.   
Holmen är godkänt för placering 
i dessa fonder. Holmen tillhör 
kategorin Goda exempel.
www.swedbankrobur.se

Banco. Holmen ingår i flera av 
Bancos etiska och miljöinriktade 
fonder.
www.banco.se 

omX GeS nordic Sustainability Index 
etablerades 2008 och omfattar Nordens  
50 ledande företag inom områdena miljö, 
socialt ansvar och bolagsstyrning.  
indexes.nasdaqomx.com

FtSe4Good Index Series. Företag i detta 
index kännetecknas av att de har ett väl 
utvecklat miljöarbete, goda relationer till  
sina intressenter och beaktar mänskliga  
rättigheter. www.ftse.com/ftse4good

Storebrand SrI. De företag som är  
världsledande inom områdena miljö  
och socialt ansvar kvalificerar sig för  
Storebrands lista Best in class. 
www.storebrand.com 

vIGeo rating utvärderar företags arbete  
på området hållbar utveckling. VIGEO Ethibel 
Register är ett index över företag som anses 
ligga över genomsnittet inom områdena 
social och miljömässig hållbarhet.  
www.vigeo.com/csr-rating-agency
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Adresser

Holmen AB  
Huvudkontor 
Box 5407 
114 84 Stockholm 
tel 08-666 21 00 
info@holmen.com 
www.holmen.com

Holmen Paper AB 
601 88 NorrköpiNg  
tel 011-23 50 00
info@holmenpaper.com 
www.holmenpaper.com

Holmen Skog AB  
891 80 örNSköldSvik 
tel 0660-754 00
info@holmenskog.com 
www.holmenskog.com

Iggesund Paperboard AB
825 80 iggeSuNd  
tel 0650-280 00
info@iggesund.com 
www.iggesund.com

Holmen Energi AB  
891 80 örNSköldSvik 
tel 0660-754 00
info@holmenenergi.com 
www.holmenenergi.com

Fullständig adressförteckning 
finns på holmens hemsida 
www.holmen.com

Miljöansvar 
lars Strömberg, chef miljö- och hållbarhetsfrågor  
08-666 21 54 · lars.stromberg@holmen.com

Socialt ansvar 
thommy haglund, chef koncernstab personal
08-666 21 38 · thommy.haglund@holmen.com

Ekonomisk utveckling
Anders Almgren, chef koncernstab ekonomi och Finans
08-666 2116 · anders.almgren@holmen.com

Välkommen med frågor och synpunkter
Holmen och omvärlden ger svar på många frågor 
som har med holmens hållbarhetsarbete att göra  
– men ämnet är stort och det finns säkert fler.  
därför välkomnar vi ytterligare frågor och syn- 
punkter inom de ämnesområden som behandlas  
i denna redovisning. 

Holmen och omvärlden 2008
HållbarHetsredovisning. holmen och  
omvärlden beskriver koncernen ur de tre  
perspektiven ekonomisk utveckling, miljöansvar 
och socialt ansvar. 

Finns På tre sPråk. holmen och omvärlden  
finns också på engelska och spanska. 

Ytterligare exemPlar kan beställas  
på holmens hemsida och från:
Holmen 
Koncernstab Information
Box 5407 
114 84 Stockholm
Tel 08-666 21 00
info@holmen.com 
www.holmen.com

Omslaget är tryckt på iggesund paperboards solidkartong 
invercote® creato matt 280 g/m2. det är präglat samt matt-  
och uv-lackerat
Produktion: holmen, gruppen för hållbarhetsfrågor
Redaktör: lars klingström

mer inFo På nätet. på holmens hemsida 
finns mer information om miljöarbetet vid de  
olika enheterna under 2008. där finns också  
ett gri-register.

www.holmen.com 

Layout, grafisk produktion: energi reklambyrå, linköping 
Foto: rolf Andersson, Bildbolaget, västervik med flera
Grafiska illustrationer: Bo persson, designmakarna, Stockholm
Tryck: trosa tryckeri

Holmen Timber AB
Box 45 
825 21 iggeSuNd
tel 0650-280 00
info@holmentimber.com 
www.holmentimber.com
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Holmen Årsredovisning 2008 ger en  
fyllig bild av koncernens ekonomiska  
utveckling och de förhållanden som  
präglade marknaderna under året. 

Riktlinjer för uthålligt skogsbruk innehåller  
detaljerade anvisningar för skötseln av  
holmens skogar. kraven i certifieringarna  
enligt peFc och FSc är inbyggda.

Holmen – en resa i fyra sekel. en rapsodisk  
beskrivning av holmens historia.

Beställ från holmens hemsida. 
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Årsstämman 

Holmen på 90 sekunder

Verksamhet

Holmens affärsverksamhet utgörs av tre produktinriktade och två 

rå varuinriktade affärsområden. Dessa ska utvecklas genom organisk 

tillväxt och selektiva förvärv och Europa är den klart dominerande 

marknaden med cirka 90 procent av omsättningen.

 Affärsområdet Holmen Paper tillverkar tryckpapper för dagstidning-

ar, tidskrifter, kataloger, reklam och böcker vid två svenska och ett 

spanskt bruk. Iggesund Paperboard producerar vid ett svenskt och ett 

engelskt bruk kartong för förpackningar och grafiska ändamål. Holmen 

Timber tillverkar trävaror vid ett svenskt sågverk. Årlig produktionskapa-

citet är 1 905 000 ton tryckpapper, 590 000 ton kartong och 340 000 

kubikmeter trävaror. Holmen Skog förvaltar koncernens skogar på en 

miljon hektar och den årliga avverkningen i egen skog är cirka 2,5 miljo-

ner kubikmeter virke. Holmen förbrukar årligen cirka 5 miljoner kubikme-

ter. Holmen Energi producerar ett normalår cirka 1 100 GWh el vid hel- 

och delägda vattenkraftverk i Sverige. Därutöver produceras cirka 500 

GWh kraft vid bruken. Holmen  förbrukar totalt cirka 5 100 GWh el per år.

Finansiella mål 

Holmens lönsamhet ska uthålligt överstiga marknadsmässig kapital-

kostnad. Den finansiella ställningen ska vara stark med en skuldsätt-

ningsgrad om 0,3–0,8. Den ordinarie utdelningen ska årligen uppgå till 

5–7 procent av eget kapital.

Mkr 
2008 2007 2006 2005 2004

Resultaträkning

Nettoomsättning 
19 334 19 159 18 592 16 319 15 653

Rörelsens kostnader 
-16 630 -15 548 -14 954 -13 205 -12 570

Avskrivningar 
-1 343 -1 337 -1 346 -1 167 -1 156

Andel i intresseföretag 
50 12 11 20 25

Jämförelsestörande poster 
-361 557 - - -

Rörelseresultat 
1 051 2 843 2 303 1 967 1 952

Finansnetto 
-311 -261 -247 -233 -206

Resultat före skatt 
740 2 582 2 056 1 734 1 746

Skatt 
-98 -1 077 -597 -478 -471

Årets resultat 
642 1 505 1 459 1 256 1 275

Rörelseresultat per affärsområde

Holmen Paper 
280 623 754 631 487

Iggesund Paperboard 
320 599 752 626 809

Holmen Timber 
13 146 80 13 5

Holmen Skog 
632 702 643 537 586

Holmen Energi 
327 272 197 301 178

Koncerncentralt 
-159 -56 -123 -141 -113

Jämförelsestörande poster 
-361 557 - - -

Koncernen 
1 051 2 843 2 303 1 967 1 952

Balansräkning

Anläggningstillgångar 
26 506 26 153 25 334 25 793 23 381

Omsättningstillgångar 
7 268 6 549 6 138 5 709 5 149

Finansiella fordringar 
828 541 669 712 459

Summa tillgångar 
34 602 33 243 32 141 32 214 28 989

Eget kapital 
15 641 16 932 16 636 16 007 15 635

Uppskjuten skatteskuld 
4 819 5 482 5 030 5 143 5 177

Finansiella skulder 
8 332 6 518 6 634 7 351 5 335

Rörelseskulder 
5 809 4 310 3 841 3 713 2 842

Summa eget kapital och skulder 34 602 33 243 32 141 32 214 28 989

Kassaflöde

Löpande verksamheten 
1 660 2 476 2 358 2 471 2 331

Investeringsverksamheten -1 124 -1 315 -947 -3 029 -1 195

Kassaflöde efter investeringar 536 1 161 1 411 -558 1 136

Nyckeltal

Avkastning, % 
   

    sysselsatt kapital* 
6,1 10,0 10,0 9,0 9,5

    eget kapital 
3,9 9,2 9,0 8,0 7,9

Skuldsättningsgrad, ggr 
0,48 0,35 0,36 0,41 0,31

Aktien
Resultat per aktie, kr 

7,6 17,8 17,2 14,8 15,1

Ordinarie utdelning, kr  
0 ** 12 12 11 10

Börskurs, B, årets slut, kr 
193,5 240 298 262,5 230

P/E-tal 
25 13 17 18 15

EV/EBIT* 
17 12 14 15 12

 * Exkl. jämförelsestörande poster

 ** Styrelsens förslag

Största aktieägare 
procent av kapital procent av röster

L E Lundbergföretagen 
27,9 

52,0

Kempestiftelserna 
7,0 

16,9

Handelsbanken med pensionsstiftelse 3,1 
9,1

Silchester International Investors 
10,5 

3,1

Andra AP-fonden 
3,2 

0,9

Swedbank Robur fonder 
2,3 

0,7

Fjärde AP-fonden 
1,6 

0,5

Alecta 

1,4 
0,4

SEB fonder 

1,3 
0,4

SHB/SPP fonder 
1,3 

0,4

Övriga* 

40,4 
15,6

Summa 

100,0 
100,0

* varav utländskt ägande 
22,0 

7,2

Holmen på 90 sekunder  
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Aktiekurs och totalavkastning, Holmen B

Extra utdelning 30 kronor

Holmen ABs årsstämma 2009 hålls tisdagen 

den 24 mars kl. 16.00 i Vinterträdgården, 

Grand Hôtel (ingång Royal), Stockholm.

Deltagande i stämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska 

dels vara införd i den av VPC AB förda aktiebo-

ken senast onsdagen den 18 mars 2009, dels 

anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 18 

mars 2009 kl. 17.00 under adress:

Holmen AB

Koncernstab Juridik

Box 5407

114 84 Stockholm

Anmälan kan också göras per telefon 08-666 

21 11, telefax 0660-759 78 eller via bolagets 

hemsida www.holmen.com

För att få delta i stämman måste aktieägare 

som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfäl-

ligt inregistrera dessa i eget namn hos VPC. 

Sådan omregistrering måste vara verkställd 

senast onsdagen den 18 mars 2009.

Utdelning

Styrelsen har föreslagit att till aktieägarna ska 

utdelas xx (12) kronor per aktie. Som avstäm-

ningsdag för erhållande av utdelning har styrel-

sen föreslagit fredagen den 27 mars 2009. Om 

årsstämman beslutar enligt förslaget beräknas 

utdelningen komma att utsändas av VPC ons-

dagen den 1 april 2009. Aktieägare ombeds 

underrätta sitt kontoförande institut om änd-

ringar av namn och adress.

Årsredovisning

Årsredovisning för 2008 sänds per post i vecka 

10 2009 till aktieägare som inte avsagt sig 

redovisningen. Nya aktieägare får i samband 

med utskick av aktieägartidningen Holmen 

Business Report information om hur de kan 

beställa och avbeställa tryckt och elektroniskt 

överförd ekonomisk information på hemsidan 

under Aktieägarservice.

Hållbarhetsredovisning

”Holmen och omvärlden 2008” publiceras 

parallellt med årsredovisningen och redogör 

för hur Holmen utifrån en helhetssyn arbetar 

med miljö, socialt ansvar samt ekonomi. Full-

ständig hållbarhetsredovisning för 2008 finns 

på hemsidan. Den ekonomiska informationen 

samt Holmen och omvärlden 2008 återges på 

svenska och engelska på hemsidan. Holmen 

och omvärlden finns även på spanska.

Beställning och prenumeration kan göras på 

hemsidan under Aktieägarservice eller hos

Holmen AB

Koncernstab Information

Box 5407

114 84 Stockholm

Tel 08-666 21 00

Fax 08-666 21 30

E-post: info@holmen.com

www.holmen.com 

Holmen firar 400-årsjubileum år 2009. På omslaget syns det  dokument, undertecknat av Sveriges 

 konung Karl IX, som  stadfäste Hertig Johan av Östergötlands privilegium att anlägga ett vapenfaktori  

på Kvarnholmen i Norrköping 1609.

Holmen – en resa i fyra sekel
När gustav vasas sonson, hertig Johan av östergötland,  
år 1609 lät anlägga ett vapenfaktori i Norrköping anade han  
knappast att det var början på en hittills fyra sekel lång epok.

Holmen Har sedan dess förändrats 
många gånger. Under det krigiska 
1600-talet var musköter, pistoler, 
harnesk och mässing de huvudsak-
liga produkterna. Papper började 
tillverkas 1633 men det blev en kort 
epok – bruket brann efter bara tio år. 
Så småningom blev mässing huvud-
produkten tillsammans med det väl-
kända yllet som värmde både landets 
allmoge och dess soldater. 

goda tider Har växlat med dåliga. 
Efter ryssarnas härjningar 1719 låg 
bruket i aska. Men Holmen har alltid 
kommit igen, i ny skepnad, med ny 
tillverkning bättre anpassad till tidens 

krav. År 1837 startades en av  
landets första pappersmaskiner av 
Holmen. Sedan dess har Holmen 
utvecklats till en internationell kon-
cern inriktad på papper, kartong och 
trävaror. Idag har också skogsbruk 
och energi blivit allt viktigare verk-
samheter.  

strukturen i dagens Holmen är 
resultatet av de ägarförändringar 
som skedde under åren 1988–1992 
då Holmen, MoDo och Iggesund 
förenades. De senare har också gamla 
anor. Järnbruket i Iggesund startade 
1685. MoDo räknar sitt ursprung till 
sågen i Mo 1759. 

Det pampiga porttornet till bruket uppfördes 
1750. I stiliserad form ingick det i affärsområ-
det Holmen Papers logotyp fram till för bara 
några år sedan. 

Ända sedan mitten av 1800-talet har tidnings-
papper varit en av Holmens huvudprodukter. 

I dagens Holmen har trävaror stigit fram  
som en allt viktigare produkt.

Den förnybara råvaran från skogen och den 
höga andelen egen energi är styrkefaktorer 
när Holmen nu går in i sitt femte sekel.

En av Sveriges första pappersmaskiner installerades av Holmen 1837. 
Det var en sensation att papper kunde ”tillverkas utan avbrott  
i långa banor”.

På Kvarnholmen mitt i den brusande Strömmen i 
centrala Norrköping hade Holmen sin huvudsakliga 
verksamhet i 377 år. Den sista pappersmaskinen  
var igång ända till mars 1986. 

Louis De Geer – den 
svenska industrins 
fader – drev Holmen 
från 1627 till sin död 
1652. Men belgaren 
Wellam De Besche 
som var med från 
starten var den som 
satte De Geer på 
spåret.  

Hertig Johan som grundade vapenfaktoriet 
var landets egentlige tronarvinge, men hans 
farbror, Karl IX, utmanövrerade honom till 
förmån för sin egen son Gustav Adolf. 

Brevet är undertecknat av  
Karl IX 1610 och bekräftar att  
vapenfaktoriet i Norrköping fick 
sina privilegier året innan.

Rullarna med mässingstråd  
låg på Kattegatts botten i mer 
än 300 år innan det förlista 
skeppet hittades på 1950-talet  
och lasten kunde bärgas.

Förpackningar av  
kartong är lätta  
och resurssnåla –  
helt i linje med  
samhällets ökade 
krav på hållbarhet. 

R
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Hållbarhetsredovisning 2008

Holmen och omvärlden
Holmen AB (publ) 
Box 5407 
114 84 STOCKHOLM

Tel 08-666 2100 
E-post info@holmen.com 
www.holmen.com

Organisationsnummer 556001-3301 
Säte Stockholm

”En hållbar utveckling är en utveckling 

som tillfredställer dagens behov utan  

att äventyra kommande generationers  

möjligheter att tillfredsställa sina behov.”
Brundtlandkommissionens ursprungliga definition av begreppet Hållbar utveckling 1987.

Holmens verksamhet ut- 

går från de naturliga och  

förnybara råvaror som  

skogen ger. Holmens  

affärsidé är att förädla  

dessa råvaror till produkter  

och energi som fyller viktiga  

funktioner i samhället och genererar  

mervärden för kunder, aktieägare  

och andra intressenter.

                                Holmen ser hållbar  

                                  utveckling som  

                                   ett fundament för  

                                   verksamheten.  

                               Ekonomisk utveckling, 

               miljöansvar och socialt  

                    ansvar bildar en treenighet  

          där varje del är lika viktig för  

          koncernens framtida förmåga  

          att fortleva och utvecklas.   




